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TECHNIEK
Nieuwe vindingen van BMW

Betere stoelen, full-colour HUD, warmteterugwinning

Momenteel lijkt het of de autowereld geen andere interesses heeft dan besparen, en

elektrificeren. Maar de ontwikkeling van autotechniek is een proces van jaren, dat

niet met elke mode mee kan waaien. Bovendien is een auto meer dan een motor en

een prijskaartje. BMW bouwt ook nu verder aan ‘Freude am Fahren’, naast de door-

ontwikkeling van EfficientDynamics. Het merk toont weer sterke staaltjes.

van vissen zit. Duw je daar in het midden tegen,
dan bewegen de punten van de vin naar je toe,
tegen de duwrichting in. Dat komt door gebogen
baleintjes die bij de punten aan elkaar zitten.
Met hetzelfde principe werden uit kunststof
platen rugleuningranden gemaakt, met kleine
dwarsbalkjes ertussen. Deze leuning blijkt nu
vanzelf stugger te worden als er met meer
kracht op gedrukt wordt. Bovendien krult hij
vanzelf, als je onderaan (in de lendenstreek)
harder duwt wijkt het schouderdeel naar ach-
ter, en het hogere nekdeel naar voren. Ook zon-
der verstelmechanieken blijkt dat heel prettig
te steunen, uiteraard ook bij mensen met ver-
schillend postuur getest. Deze leuning kan een
autostoel 20% lichter maken.

Verschillende wetenschappen
Een andere variant baseert op de medische
praktijk, waar matrassen met polystyreenkor-
rels gebruikt worden om een lichaam te stabili-
seren. Leg je iemand op zo’n zak, dan vormt de
korrelinhoud zich naar het lichaam. Zuig je de
zak nu vacuüm, dan verhard de korrelinhoud,
met het exacte lichaamscontour erin. Met dit
principe zouden hele dunne stoelen gemaakt
kunnen worden.
Die bestaan uit luchtzakken met een soort
nylon gaas in de wanden. Het gaas zorgt dat de
wand zacht meegeeft bij kleine drukpunten,
maar grote vlakken steviger steunt. Door de
luchtzakken leeg te zuigen nemen ze de vorm
van de inzittende aan, dan gaat er weer iets

BMW-research 
toont de toekomst

Hierop zouden elektrische accessoires kunnen
gaan draaien. BMW zet het onderzoek voort naar
de TEG, thermo elektrische generator. Dit ontwerp
is een TEG (in het rode deel) die is opgenomen in
de EGR-koeler, om energie uit heet uitlaatgas te
oogsten.
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De laatste tijd heeft ook BMW wel wat hybride-
techniek in het gamma opgenomen, maar al-
leen bij de topmodellen 7 Serie en X6. Het is
duur en vrij gecompliceerd, daar ziet BMW
voorlopig weinig in voor de massa. Naar elek-
trisch rijden in de grote stad, zonder uitlaatgas,
wordt wel gekeken. Er lopen proeven met de E-
MINI, ter voorbereiding op het MegaCity-project
dat binnen enkele jaren een elektrische stads-
BMW moet opleveren. Daar komt f link wat
koolstofvezel-kunststof in, om hem erg licht te
houden, zodat de accu’s langer mee gaan.
Hiertoe zette BMW zojuist samen met koolstof-
vezelspecialist SGL een bedrijf op dat, eerst ex-
clusief voor BMW, zo rond 2014 moet beginnen
autodelen van koolstofvezel-kunststof tegen re-
delijke prijs in massa te produceren. Op kleine
schaal heeft BMW dat al toegepast in de 3 Serie
CSL coupé, maar de koolstofvezel dakpanelen
daarvoor mocht je bepaald geen serieproductie
noemen.

Gewicht = verbruik
Het zijn niet alleen elektrische auto’s, die baat
hebben bij wat kilootjes vermageren. De ont-
wikkelaars van BMW vroegen zich ook af of bij
zitmeubilair een radicale nieuwe aanpak niet
een gewichtig verschil kan maken. Een luxe au-
tostoel bevat bij het merk tot 18 elektromotor-
tjes, en weegt maximaal 36 kg. Kan dat niet
minder?
Een blik in de natuur leverde als mogelijk ant-
woord de ‘bionische’ stoel. Hier maakte men
gebruik van een constructie die in staartvinnen
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lucht in om de zakken goed steunend het li-
chaam te laten omsluiten. Zo blijft de stoel in
vorm, tot het luchtventiel opent, en het nylon
gaas de luchtzakken laat terugveren in uitgangs-
positie. Alleen met lucht is zo de stoel bijna he-
lemaal instelbaar, behalve in lengte en leuning-
hoek. Met luchtdruk zou ook een actieve, bij de
rijomstandigheden aangepaste steun gemaakt
kunnen worden. BMW ziet veel in dit idee, dat
de helft gewicht kan sparen tegenover de luxe-
stoel met 18 elektromotoren.
Uit weer een andere hoek haalde men de weten-
schap voor de Ergo-stoel. De basis hiervan vor-
men kunststof ‘organo-panelen’ zoals gebruikt
voor rotorbladen van helikopters. Die kunnen
voor de nodige verstelling verbogen worden,
zonder dat scharnierende bevestiging nodig is.
Uit dit soort kunststof stroken is een soort ge-
raamte gebouwd, net als een ruggengraat met
ribben. Dat steunt precies waar nodig, net als
de ‘bionische’ leuning. Het aardige is nu dat
een klein beetje buiging in het midden, bij de
ruggengraat, een vier keer zo grote verwijding
van de ribben geeft.
Zo kan met kleine stelmotoren een groot stel-
bereik worden gemaakt. Dat wordt gecombi-
neerd met het ‘vissenstaart-effect’, waardoor de
kunststof steunplaten stugger worden en beter
steunen naarmate er met meer kracht of ge-
wicht tegen gedrukt wordt. De Ergo-stoel is
10% lichter dan een BMW-sportstoel.
Uit deze ideeën proberen de ontwikkelaars van
BMW nu de beste effecten te verwerken in lich-
tere en betere toekomstige autostoelen.

Warmte bewaren
Een heel andere insteek om met conventionele
aandrijving brandstof te sparen is het benutten
van afvalwarmte. Kijken we naar het rendement
van de verbrandingsmotor, dan zet die de ener-
gie-inhoud van de brandstof voornamelijk om
in warmte. Die gaat in uitlaatgas en koelsys-
teem verloren. Na een paar procent mechani-
sche verliezen, blijft er nog een procentje of
dertig over als nuttige arbeid. Niet zo raar dus
om te zien of je uit die afvalwarmte nog iets
nuttigs kunt halen.
Een klein beetje helpt de turbo, die gebruikt
energie uit de uitlaatgassen. Een beetje helpt de

geregelde koeling uit EfficientDynamics, een
waterpomp die uitgezet kan worden, en afsluit-
bare koelopeningen in de neus van de auto. Dit
om alle koeling te vermijden op momenten dat
geen koeling nodig is. Daarin denkt BMW een
hele stap verder te komen, door de motor volle-
dig te isoleren. De regelbare koeling kan sterk
genoeg gemaakt worden om oververhitting te
voorkomen, en sluit af als de motor niet warm
loopt.
Doel is vooral om de motor na het afzetten te
isoleren, zodat hij zo lang mogelijk warm blijft
voor de volgende start. Een warme start scheelt
veel in uitlaatgasvervuiling, en maakt ook heel
wat uit in brandstofverbruik als geen koudloop-
verrijking nodig is. Hierover geeft BMW harde
cijfers. De geïsoleerde motor heeft na twaalf
uur stilstand nog een temperatuur van 40ºC.
Per graad dat de motor dichter bij bedrijfstem-
peratuur start scheelt het 0,2% in gemiddeld
brandstofverbruik.

Stroom uit warmte
Zo verspilt de koeling geen warmte die nog nut-
tig kan zijn. Blijft over, de golf warmte die in
het uitlaatgas verdwijnt. Een eerste idee is om
uitlaatgas in een warmtewisselaar te gebruiken
voor verwarming. Daarmee zou de koude trans-
missie sneller op temperatuur kunnen komen,
wat een stukje scheelt in mechanische wrij-
ving. Maar ook de interieurverwarming zou
met uitlaatgas meegeholpen kunnen worden.
Vooral bij direct ingespoten diesels erg interes-
sant, die staan weinig warmte af aan de motor-
koeling. Dus moet er vaak een tot 1 kW sterke
elektrische bijverwarmer in om vlot genoeg een

Deze ‘ergostoel’
steunt alleen daar
waar het nodig is.
Kunststof platen ach-
ter de kussentjes zor-
gen voor die steun,
en worden vanzelf
minder buigzaam als
er meer druk op
komt. De kussentjes
zelf zouden verwissel-
baar kunnen worden,
om kleur en materiaal
van de stoelbekleding
makkelijk op persoon-
lijke wensen aan te
passen.

Als stoelen lichter en minder omvangrijk kunnen
worden helpt dat om de hele auto kleiner en lich-
ter, dus zuiniger te maken. Het verschil is hier dui-
delijk, tussen de standaard voorstoel en een ‘Fin
Ray’-stoel uit beklede kunststofsegmenten. Het
‘Fin Ray’-effect zorgt dat de stoel vanzelf nauwer
wordt als je meer opzij leunt.

Nog een bijzondere, de Space Comfort Shell-stoel.
Gebaseerd op medische techniek, waarbij met lucht
afzuigen en inblazen de stoel zich perfect naar het
lichaam vormt. Dat zou een stuk schelen in (elektri-
sche) verstelmechanismen, dus in gewicht en stoel-
volume.
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aangenaam interieurklimaat te leveren. Als je
die kunt uitsparen door de warmte van uitlaat-
gas te gebruiken helpt dat flink. Om met de ge-
nerator 1 kW elektrisch vermogen te maken
moet de motor namelijk dubbel zoveel mecha-
nische arbeid leveren.
Verder is de hoop gevestigd op de thermische
generator, die BMW al eerder liet zien. Toen
nog alleen in de uitlaat onder de auto. Een ther-
mische generator is een halfgeleider materiaal
waarin stroom gaat lopen als het materiaal aan
twee kanten een verschillende temperatuur
krijgt. Dat werd al lang geleden gebruikt in de
ruimtevaart, om stroom op te wekken zonder
daarvoor brandstof te hoeven meenemen.
Het rendement van die materialen ligt heel
laag, al is het in een jaar of veertig onderzoek
wel verbeterd. Lastig is ook dat de opgewekte
spanning afhangt van het temperatuurverschil,
in dit geval tussen uitlaatgas en koelmiddel. Als
langs de uitlaat dit materiaal wordt gelegd moet
het gekoppeld worden in stukjes, die verschil-
lende spanning afgeven welke elektronisch tot

één spanning gemiddeld moet worden.
De makkelijkste oplossing ziet BMW nu in de
EGR-koeler. Die pakt het heetste uitlaatgas di-
rect uit de motor, er zit een regelklep in, en een
aansluiting op het koelsysteem om gekoeld uit-
laatgas naar de inlaat te leiden. Die koeler is
een ideale plek om thermogeneratormateriaal
aan te brengen. BMW hoopt zo uiteindelijk 250
watt stroom op te wekken, “de helft van wat
het elektrisch systeem in een 5 Serie verbruikt”,
geven ze aan. Dat zou tot 2% brandstofbespa-
ring leveren. Plus de mogelijkheid de thermi-
sche generator ook omgekeerd te gebruiken, als
elektrische kachel, die na de koude start de ka-
talysator sneller op temperatuur brengt.

Elektronisch dashboard
Comfort en veiligheid krijgen aandacht bij de
studie op nieuwe bedienconcepten. BMW ziet
veel in de head-up display (HUD) projectie in de
voorruit, als elektronisch dashboard van de toe-
komst. Direct in het zicht, zonder de blik van
het verkeer af te wenden. Betere zichtbaarheid

is in de praktijk al bereikt doordat de nieuwste
HUD in de 5- en 7 Serie volledig in kleur kan
weergeven. Eerst waren alleen afzonderlijke ba-
siskleuren mogelijk, nu kunnen ze gemengd
worden tot full-colour beeld.
Doel is dat de HUD precies hetzelfde weergeeft
als de displays en meters op het dashboard.
Zoals navigatiebeelden in kleur, waarbij ook
wegbewijzering in natuurgetrouwe kleur wordt
aangegeven. Aangevuld met steeds uitgebreider
verkeersbordherkenning, die de HUD ook in de
juiste kleuren zal weergeven. De helderheid
van het beeld is sterk verbeterd, ondanks dat
een goede HUD nu met minder dan tien in
plaats van voorheen meer dan honderd leds
werkt. Zo komen we toch op energiebesparing,
want het stroomverbruik is gehalveerd.
BMW onderzoekt nu een veel grotere HUD, die
het volledig zichtveld van de bestuurder benut.
Experimenteel doet men dat met twee HUDs
naast elkaar. Zo kan bijvoorbeeld het navigatie-
beeld een beetje rechts van de rijder verschij-
nen, en de snelheidsmeter midden voor zijn
neus, net als op het dashboard. Om inbouwvo-
lume en stroomverbruik te beperken wordt ge-
studeerd op de overstap van een TFT-beeld-
scherm naar laserprojectie als bron van het
HUD-beeld.
Laserprojectie maakt driedimensionale weer-
gave mogelijk. Dat toont de MINI Crossover-stu-
die, met een bol middenvoor het dashboard. In
verschillende lagen kan informatie geprojec-
teerd worden, met de belangrijkste informatie
in de buitenste laag. Naar keus kunnen andere
lagen omhoog gehaald worden om andere in-
formatie beter te zien. Dat gaat natuurlijk van-
zelf als dieper liggende informatie plots erg
belangrijk wordt. Het heeft veel weg van HUD-
techniek, waarmee displays op het dashboard
niet langer plat hoeven te zijn, en er een diepte-
dimensie bij krijgen om meer informatie tege-
lijk te kunnen tonen. ●

Peter Fokker

BMW is zeer overtuigd van het nut
van head-up displays, dus in de voor-
ruit geprojecteerde gegevens. Dat
brengt de belangrijkste informatie
direct in zicht. Nu wordt gewerkt aan
versies die in full colour weergeven,
zodat verkeersborden-waarschuwing
en navigatie opvallender en beter af-
leesbaar worden.

Display van de toekomst? In deze ‘center globe’ van de MINI
Crossover Concept-studie zit een bolvormig projectiescherm,

waarop met lasertechniek in meerdere lagen over elkaar infor-
matie afgebeeld kan worden. Veel meer dan hier de naam 

‘München’ en de aanduiding waar dat ligt. De belangrijkste in-
formatie komt in de buitenste laag.

Volledig inpakken van de motor 
om hem warm te houden tot aan 

de volgende start zou volgens BMW
mogelijk moeten zijn, zonder dat de

bedrijfskoeling in gevaar komt. 
We zien afsluitbare lamellen achter

de BMW-grille, die pas openen als er
koeling nodig is.
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