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TECHNIEK
BMW EfficientDynamics

Besparen met uitlaatwarmte en verkeersmanagement

Voorlopig met groot succes gaat BMW zijn eigen weg om zuiniger auto’s te realiseren.

Dat gebeurt onder de titel EfficientDynamics, waar complete modelseries van profite-

ren en de aandacht zich dus niet beperkt tot enkele spaarmodellen. Even aanspre-

kend is de benadering dat zuinigheid niet ten koste van andere prestaties mag gaan.

Volop blijft BMW zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor ‘zuinige dynamiek’.

Niemand voelt veel voor de simpele benadering
‘als je zuiniger wilt, moet je maar langzamer rij-
den’. Veel aanlokkelijker is om te zien of de
energieverliezen in de aandrijflijn van een auto
niet beperkt kunnen worden. Dat is eigenlijk de
kern van BMW’s EfficientDynamics.
Daarvoor zijn alweer wat nieuwe ideeën verder
in ontwikkeling gebracht. BMW ziet kansen in
benutting van uitlaatwarmte, en verder vooruit-
ziende regeling van de aandrijflijn, naar aanlei-
ding van te verwachten rij-omstandigheden.

Warmtehuishouding
BMW onderzoekt of er meer nut getrokken kan
worden uit systemen en sensoren die toch al in
de auto aanwezig zijn. Dat is efficiënter dan
nieuwe vindingen voor energiebesparing toevoe-
gen, met het risico dat de auto daarmee zwaar-
der wordt en de bereikbare energiebesparing zo
deels weer opeet.
Het wil weer niet zeggen dat nieuwe technieken

helemaal buiten beschouwing blijven, als daar-
mee de efficiency gediend kan worden. Twee-
derde van de verbrandingsenergie die in een
motor ontstaat gaat als warmte verloren, dat is
natuurlijk erg zonde. Wat ook niet erg efficiënt
gaat is de traditionele omzetting van verbran-
dingsenergie in stroom, waarvan een moderne
auto aardig wat verbruikt. Volgens BMW mag je
rekenen dat de motor twee Watt energie moet
leveren om via de generator één Watt elektri-
sche energie te krijgen.
De vraag is dan of je niet beter op andere manie-
ren stroom kan opwekken. Een niet nieuwe mo-
gelijkheid is toepassing van zonnecellen in een
glazen schuifdak, of nog liever een heel dakpa-
neel. Bij de huidige stand van ontwikkeling kan
één vierkante meter zonnecellen onder gemid-
delde Europese weersomstandigheden 200 Watt
stroom leveren. Dat ontlast de generator, en
deze stroom is ook beschikbaar als de motor
niet loopt. Daarmee zou je de motor op tempe-

ratuur kunnen houden c.q. voorverwarmen, om
flink te besparen op de mengselverrijking bij een
koude start. Die levert namelijk extra verbruik
en veel vuile uitlaatgassen, mooi dus om daarop
te besparen.

Thermo-elektrische generator
Nog uitdagender is het om verlieswarmte in het
uitlaatgas nuttig te gaan gebruiken. Hiertoe kijkt
BMW naar ruimtevaarttechniek. Daarin wordt
onder meer gewerkt met halfgeleiders die onder
invloed van een temperatuurverschil stroom
gaan leveren, dus als ze aan de ene kant warm
en aan de andere koud zijn. Dat kan bijvoorbeeld
door ze tegen de hete uitlaat te plakken, waar ze
aan de andere kant rijwindkoeling hebben.
Het rendement van zulke thermo-elektrische ge-
neratoren is nog niet best. In de vroege fasen van
de ruimtevaart deed men het toch maar met een
rendement van onder de tien procent. Met mo-
derne materialen is nu tegen de 15% haalbaar. Zo

BMW optimaliseert 

Terugwinnen van ener-
gie in uitlaatwarmte zal
vooral met Duits Auto-
bahntempo wel aardig
wat opleveren. Hier in
een testauto op het
middendisplay een
dubbele temperatuur-
meter, voor de tempe-
ratuur aan beide
kanten van de ‘thermo-
elektrische generator’
(TEG). Het kleine moni-
tortje laat de testinge-
nieur in videobeeld de
TEG zien.
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kan BMW uit de uitlaat 200 W stroom terugwin-
nen. De ontwikkelaars verwachten door verdere
evolutie in materialen binnen redelijke termijn
1000 W te kunnen terughalen. Direct te vertalen
in een 5% lager brandstofverbruik van een auto.

Vooruitziende blik
BMW denkt verder de auto nog stukken beter te
kunnen ‘finetunen’ op de gebruiksomstandig-
heden, waarmee hij weer een paar procent effi-
ciënter kan werken. Hierbij spelen navigatie en
verkeersinformatie een grote rol. Concreet
werkt BMW aan programmatuur die in en bui-
ten de auto alle beschikbare informatie verza-
melt, en zich daarmee een gedetailleerd beeld
vormt van de rij-omstandigheden. Dat beeld
dient om te voorspellen wat er in het onmiddel-
lijke verschiet ligt.
Door de auto daarop optimaal voor te bereiden
kan hij efficiënter werken. Klinkt allemaal wat
vaag, we geven een voorbeeld. Uit de navigatie
kan opgemaakt worden wanneer de auto naar
een snelwegoprit gaat. Nogal logisch dat daar
kortstondige acceleratie gevraagd zal worden,
om in te voegen.
Met die voorspelling kan de elektronica iets. De
generator, waterpomp en airco gaan even op
een laag pitje. De transmissie gaat in ‘sport’-
modus, het gaspedaal gaat op directere reactie.
Er is meer motorvermogen beschikbaar om snel
in te voegen, daarna gaan alle nevenaggregaten
weer normaal werken. Zo kan ook uit de naviga-

tie opgemaakt worden wanneer de auto een
lange snelweghelling gaat nemen, omhoog of
omlaag. Daarop kan de auto voorbereid worden.
Meer koeling bij helling op rijden, tijdelijk an-
dere belastingen op de motor verminderen. Hel-
ling af juist extra stroom opwekken, zodat de
auto minder neigt tot versnellen.

Eendrachtige samenwerking
Veel nut ziet BMW, terecht, in betere verkeersge-
leiding met hulp van nauwkeuriger voertuigde-
tectie. Zo zien ze veel in variabele ‘groene
golven’ bij verkeerslichten op stedelijke hoofd-
straten, en is in de thuisbasis München al mee-
gewerkt aan een parkeergeleidesysteem, om

verder

Ingetekend is hier te zien waar de TEG in de uitlaat
is geplaatst, tussen de voor- en hoofdkatalysator.

Een blik onder de auto. De TEG is als een
langwerpige doos naast de uitlaat ge-
monteerd. Een deel van de uitlaatstroom
wordt omgeleid door de TEG om deze op
te warmen.

Al wat eerder toonde BMW zijn ‘verkeerslicht-
assistent’ die communiceert met aangepaste stop-

lichtinstallaties. Het head-up display waarschuwt
dat het volgende verkeerslicht op rood staat, en

adviseert een snelheid om groen te krijgen zodra
je bij dat verkeerslicht aankomt.

Navigatie speelt een belangrijke rol bij verkeers- en energiemanagement in de auto. Hier als voorbeeld
dat de navigatie tevoren ‘weet’ dat er een lastige bocht aankomt. Het display waarschuwt dat de bocht
naar links gaat, en wat daar als veilige maximumsnelheid wordt aanbevolen.
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Uitleg in bewegende beelden van BMW’s
Thermal Energy Generator vindt u op
www.AMT.nl in Video, rubriek Innovatie.
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auto’s snel te wijzen naar parkeergelegenheden
waar nog plaats vrij is.
Er wordt gewerkt aan “geheel nieuwe techniek”
voor uitgebreider verkeersinformatie, niet al-
leen op snelwegen. Daarvoor gaan rijdende au-
to’s als baken dienen. Waarbij liefst niet alleen
hun positie en snelheid door een centrale gere-
gistreerd zouden worden, maar ook signalen uit
de auto. Wat zegt de buitentemperatuurmeter,
staan de lichten of de ruitenwissers aan, heeft
ABS of ESP gereageerd op gladheid?
Met gegevens van een aantal auto’s op hetzelfde

traject valt hieruit goed op te maken wat de
weersomstandigheden daar zijn. Door auto’s
met een elektronisch baken erin te volgen kun-
nen drukte en files op elke weg of straat geme-
ten worden. Misschien kan BMW zich in dit
opzicht moeite besparen met de HD Traffic-
dienst van TomTom (zie AMT 6), die hetzelfde
doet door niet auto’s, maar de mobiele telefoon
van hun bestuurder te volgen.
Overigens experimenteert Audi in dezelfde rich-
ting in hun thuisbasis Ingolstadt. Een vloot test-
auto’s communiceert daar met verkeerslichten.

De regeling hiervan wordt geoptimaliseerd naar
het verkeersaanbod, de auto’s krijgen een sein-
tje terug bij welke snelheid ze een ‘groene golf’
mogen verwachten.
Dat alles met de bedoeling bestuurders weg te
leiden van drukke plaatsen. Zodat files en op-
onthoud verminderen, tegelijk met het brand-
stofverbruik van auto’s die vlotter doorrijden.
Efficiënt en dynamisch, zeg maar. �

Peter Fokker

Geluid op niveau
Naast een blik in de toekomst
gunde BMW ons ook een blik in
de normale lopende zaken, om
precies te zijn ‘Sound Design’.
Zelfs in Duitsland heeft de studie
naar geluidsontwikkeling in de
auto een Engelse benaming. Het
gaat daarbij niet alleen om ge-
luiddemping, vooral ook om het
treffen van de juiste toon.
Leider van de akoestiekafdeling
dr. Gerhard Thoma licht om te
beginnen toe dat onderzoek zich
sinds de jaren negentig weinig
meer richt op geluiddemping.
Veel stiller kunnen auto’s name-
lijk niet meer gemaakt worden.
Het gaat nu meer om ontwikke-
ling van het klankbeeld. Wat
klinkt prettig, niet irritant, hoe
klinkt hoge kwaliteit, en welk ge-

luidskarakter past het best bij een
bepaald autotype?
Sinds 1991 heeft BMW een speci-
ale afdeling ‘Sound Design’, des-
tijds opgericht om als eerste het
geluidskarakter van de 850 coupé
te bepalen. Hoe moest hoorbaar
worden dat dit het absolute top-
model was, comfortabel maar te-
gelijk een sportwagen?

Persoonlijke indruk
Geluid geeft een heel subjectieve
indruk hoe het karakter van een
apparaat of een auto is, en dat
geluid valt te manipuleren. Bij de
meeste automerken is het wel zo
dat geluid niet zomaar ontstaat,
als bijverschijnsel van ontwerp en
constructiewijze. Hinderlijke to-
nen worden gedempt, gewenste
tonen worden zonodig opgewekt.
Met name het geluid van de aan-
drijving bepaalt het karakter dat
op het gevoel aan de auto wordt
toegekend. Het eerst met de
luchtaanzuiging, daarna met de
uitlaat kan dat geluidskarakter
gestuurd worden. “Er is geen ty-
pische BMW-sound”, legt dr.
Thoma uit. “Kwaliteit moet in
alle modelseries hetzelfde klin-
ken, het sluiten van een deur, het
klikken van een schakelaar. Maar
elk model moet zijn eigen karak-
ter uitstralen. Een coupé moet
sportief klinken, een suv stoer.
Een sedan moet stil zijn, een ver-
sie met grote motor moet krach-
tig klinken.”
Dat wordt al knap ingewikkeld.
Bovendien moet rekening gehou-
den worden met verandering in

de heersende smaak, zeg maar
de ‘geluidsmode’. Moet het rus-
tig of mag het opwindend, is de
mode melodieus of meer stac-
cato? Er komt een boel psycholo-
gie bij kijken, waarmee we ook
komen op de stem van navigatie-
systemen. Niet scherp, niet snau-
werig, niet bevelend, maar ook
niet zwoel, of onderdanig. “Het
moeilijkst is een stem te vinden
die ook nog vijf jaar lang als aan-
genaam wordt ervaren”, voegt
dr. Thoma toe.

Constructief gevolg
Het mag zo zijn dat niet meer
echt naar sterkere geluiddem-
ping wordt gezocht, dr. Thoma
stelt wel dat de nieuwste zuinige
motoren, met directe injectie,
meer geluid afgeven en dus meer
geluiddemping vergen. Gevraagd
naar zijn mening over ‘anti-ge-
luid’ (geluid opwekken in tegen-
fase met het te dempen geluid):
“Wij geloven daar niet in. Het
werkt alleen bij lagere tonen, tot
200 Hz. En dan krijg je wel het
geluid weg, maar niet de trilling.
Daar nemen we bij BMW geen
genoegen mee”.
Een hol klinkend portier kan ook

niet. Daarom zitten op portier-
randen van die rubber doppen.
Op de juiste plaatsen steunt het
portier zo tegen de deurstijl,
waardoor het plaatwerk minder
of geen geluidstrilling afgeeft bij
het sluiten van het portier.
Hoorbare kwaliteit vraagt bij-
voorbeeld ook sterke motortjes
voor elektrische ramen, en aan-
dacht voor het zijraamontwerp.
Zijramen mogen best wat bol
zijn, voor auto’s met smalle bo-
venbouw en brede schouders.
Maar dan moet de zijraammotor
sterk genoeg zijn, dat die niet
langzamer gaat draaien als het
bolle zijraam door het rechte
stuk onderaan de raamgeleider
gaat. “Meer dan zeven procent
verloop in de draaifrequentie
klinkt als een halftoon, die als
onaangenaam wordt ervaren”,
doceert dr. Thoma.
Dan adviseert hij de ontwerpers
óf een sterkere motor, óf een
minder bol zijraam, óf rondere
raamgeleiders. Zijn Sound De-
sign-afdeling denkt al in de ont-
werpfase van een auto mee, test
onderdelen op geluidskwaliteit,
en past ontwerpen waar nodig
aan. �

Voor het testen van geluids- en tril-
lingseffecten is een complete rijsimu-
lator beschikbaar. We kijken hier van
achteren tegen een autocabine, waar-
van de neus en achterzijde zijn afge-
zaagd. In de achterwand luidsprekers
om rijgeluiden weer te geven. De ca-
bine staat op hydraulische poten om
een realistische rij-ervaring te geven.

In het FIZ-ontwikkelingscentrum kan de afdeling Sound Design beschikken
over een ‘geluiddode’-testcel met anechoïsche bekleding. Zoals te zien wordt
ook het uitlaatgeluid van een MINI hier van de juiste toon voorzien.
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