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Wat we te zien kregen bij de workshop ‘Connec-
ted Drive meets EfficientDynamics’ was ronduit
overweldigend, een illustratie van de haast gren-
zeloze mogelijkheden met moderne elektronica.
Ter inleiding benadrukte ontwikkelingsdirecteur
Klaus Draeger daarom nog maar eens dat BMW
blijft staan voor rijplezier, en nooit het rijden wil
automatiseren. Hoewel demonstratie van een ga-
rageassistent en noodgeval-stop aangeven dat de

mogelijkheden er zijn. Wat betreft hulpsystemen
mag er geen wildgroei zijn, vindt BMW, teveel
waarschuwingen irriteren de rijder en leiden af.
Maar daarna volgt een vuurwerk van elektroni-
sche vindingen op allerlei terrein waar de onder-
zoeksafdeling van BMW mee bezig is. Dat gaat be-
paald niet alleen over de combinatie van Connec-
ted Drive en EfficientDynamics. Bij het navigeren
komen deze twee elementen elkaar wel tegen.

Met hierin de boodschap dat navigatie in de auto
permanent gaat werken, als het gebruikt wordt
voor EfficientDynamics.
Waarom is niet moeilijk te begrijpen. Dr. von
Grundherr, projectleider Green Driving Assistant,
voorspelt dat een aangepaste rijstijl 10 tot 15%
verbruik kan besparen. Een schatting die alom
 gemaakt wordt, bijvoorbeeld ook in de campagne
voor Het Nieuwe Rijden.

Zorgzame auto’s van BMW
Connected Drive verhoogt rijplezier, verlaagt verbruik

Vastberaden omarmde BMW al jaren geleden de elektronica, om daaruit alle mogelijke  ver-

nieuwingen te persen die auto’s beter kunnen maken. Met al vroeg de overtuiging dat Connec-

ted Drive de toekomst heeft: auto’s die per draadloze verbinding alle mogelijke informatie uit-

wisselen met hun omgeving. BMW ziet het ook als volgende stap in EfficientDynamics. AMT

mocht het beproeven.

Het bewijs dat auto’s al aardig leren om zelfstandig te rijden: de noodstopassistent. Als de bestuurder onwel wordt kan deze experimentele BMW zelf veilig tussen het verkeer door naar de vluchtstrook
sturen en stoppen.
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Zeilen met de Eco-assistent
Nieuwe navigatiesystemen stellen naast de kort-
ste en de snelste route ook de zuinigste Eco-route
voor. Hiertoe wordt gelet op het soort wegen, de
kans op verkeersdrukte, of er veel kruisingen zijn
waar gestopt moet worden, dus hoe het verloop
van de rijsnelheid zal zijn. Dat kan met goede na-
vigatiegegevens beoordeeld worden. Maar nog
beter als de navigatie de verbruikskarakteristiek
van de auto kent. BMW’s Green Driving Assistant
rekent uit hoe het verbruik ligt bij deze auto/rijder-
combinatie. Na 500 km observeren kan de Assis-
tant aan het navigatiesysteem het échte praktijk-
verbruik opgeven voor het realistisch berekenen
van Eco-routes.
Om het voor de rijder aantrekkelijk te maken zal
bij Eco-routes afgebeeld worden hoeveel brand-
stof ze besparen. Zo kun je oordelen of de bespa-
ring in brandstof(kosten) opweegt tegen de lan-
gere reistijd. Ook springt de Assistant bij als een
opgegeven reisdoel met de huidige tankstand
buiten bereik ligt. Hij poogt een zuiniger route te
vinden waarmee je het toch haalt, of stelt anders
een aantal tankstations voor die langs de route
liggen.
De volgende stap is dat op basis van navigatie de
elektronica in de auto vooruitziend wordt aange-
past. Extra vermogen en snelle reactie op het gas
als een snelwegoprit nadert. De motorprestaties
dempen als je door een stad rijdt. Maximaal profi-
teren bij helling-af rijden door de motortrekkracht
terug te regelen. Superbelangrijk als elektrisch rij-
den opkomt, om met het zuinigst mogelijk ener-
giegebruik de actieradius te vergroten. We horen
dan ook dat “binnenkort” deze voorziening in pro-
ductie komt “in een hybridemodel”. Meer mag de
onderzoeker niet zeggen.
Er wordt gestudeerd op een inschakelbare ECO-
modus. Het gedrag van de aandrijflijn wordt hier-
bij ingesteld op laag verbruik, zoals eerder op-
schakelen en rustiger reageren op gasgeven. De
ECO-modus gebruikt ook navigatie. Zo weet hij
wanneer een snelheidsgebod nadert, of een
scherpe bocht, waarbij hij zal aanraden vooral
geen gas te geven. Weer een stapje verder gaat de
zeilassistent, die in zulke gevallen tijdig aanraadt
de transmissie in vrij te zetten. Nu uitgewerkt bij
een automaat, die deze assistent zelf in neutraal-
stand kan zetten. De motor blijft stationair lopen,
maar dat is zuiniger dan afremmen op de motor
met brandstofafschakeling. Op alleen rol- en
luchtweerstand kun je namelijk wel 1,5 kilometer
‘zeilen’ om van 120 naar 60 km/h te vertragen. Af-
remmen op de motor gaat veel sneller, en zou
maar kort de brandstoftoevoer afsluiten.

De menselijke factor
Zowel op het dashboard als in het head-up dis-
play verschijnt een teken om gas los te laten, wan-
neer het zeilen kan beginnen. Vaak lang voordat
je zelf ziet dat afgeremd zal moeten worden, bij-
voorbeeld bij inrijden van een stad. Waarbij na-

Het effect van de ECO-rijmodus in beeld. Op de navigatiekaart toont de blauwe lijn hoe ver van huis je zonder tanken komt met het
 gemeten gemiddeld verbruik. De groene lijn geeft aan hoeveel verder je kunt komen met ecorijden.
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tuurlijk liefst de navigatie gekoppeld moet zijn
aan actuele verkeersinfo, zodat ook naar weg-
werkzaamheden of files toe gezeild kan worden.
In de Eco-modus krijgt de rijder daarnaast instruc-
ties in beeld voor zuiniger rijden. Zoals naast de
schakelindicator een gaspedaalindicator, om het
pedaal niet dieper dan noodzakelijk in te trappen.
Er komt op het dashboard een getal voor het aan-
tal ‘bonuskilometers’ dat zuinig rijden oplevert.
Net als bij Eco-routes gebaseerd op het vooraf
 opgemeten ‘normale’ verbruik van de bestuurder.
Dus toont het display een werkelijke besparing
door aangepast rijden, om de rijder beter te
 motiveren het onderste uit de kan te halen.
Bij MINI is het al uitgewerkt in een MINIMALISM-
 display. Dat geeft beoordelingsgrafieken voor
het rijgedrag over langere tijd, met een geinige
vissenkom erbij die juist direct reageert. Een
steeds vlakkere waterspiegel als je rustig rijdt,
of een golvende waterspiegel bij onrustig rijden.
Echt, je gaat er onwillekeurig op letten, of je
goudvisje blij is met je rijstijl.

Oplettend onderweg
Andersom kan Ilena op de rijder letten. Deze
Intelligente Lernende Navigation houdt continu
bij waar je heen gaat, op welke tijd, en langs
welke weg. Zo leert Ilena welke sluiproutes je kent
om snel binnendoor te rijden, of wegen te mijden
waarvan je weet dat ze altijd druk zijn. Dit soort
ervaringen wordt, uiteraard volstrekt anoniem,
doorgegeven aan de Connected Drive-centrale,
zodat ook de navigatie van andere klanten deze
kennis van iemand die ter plaatse heel goed  be-
kend is kan importeren.
Daarnaast onthoudt Ilena gebruikelijke ritten,
zoals woon-werkverkeer, shoppen, de weg naar
school en zo meer. Al gauw ziet ze aan de dag van
de week, de tijd en de richting waarin je wegrijdt
waar je waarschijnlijk heen gaat. Spontaan wordt
een route uitgezet en daarvoor verkeersinfo op-
gevraagd. Zonder een reisdoel op te hoeven
geven krijg je aanwijzingen om files en drukte te
vermijden, en de geschatte werkelijke reistijd bij
de verkeerssituatie van dit moment. “Na een paar

In ECO-rijmodus kan het centrale display vertonen welke afzonderlijke EfficientDynamics-technieken momenteel werken. In dit geval
is het ‘zeilen’, uitrollen zonder aandrijving.
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weken leerperiode”, zegt onze begeleider, “raadt
Ilena in 80% van de gevallen goed waarheen je op
weg bent”.

Voetgangers beveiligen
Nog meer experimenteel is de voetgangerdetec-
tie met draadloze communicatie, die zeker in
grote steden de veiligheid zou dienen. Het gaat
om een transponder die voetgangers en fietsers
bij zich kunnen dragen, een passieve zender. In de
auto speurt een zoekantenne naar transponders
en activeert die met zijn 2,4 GHz radiosignaal.
 Opeenvolgende metingen van een transponder
geven positie, snelheid en bewegingsrichting aan.
Het bereik hangt af van hoeveel zendvermogen
in de antenne zit. Het kan tot ruim honderd meter
zijn. Uit de meetgegevens wordt afgeleid of het
 risico bestaat dat auto en transponderdrager
 elkaars wegen kruisen. Dan komt een waarschu-
wing, de testauto voert automatisch een nood-
stop uit als dat nodig is. Voordeel van dit systeem
is dat ook achter struiken of geparkeerde auto’s
onzichtbare voetgangers of fietsers hiermee
 opgemerkt worden.
Helaas moet de demonstrator melden dat zoiets
pas over een jaar of tien ingevoerd kan zijn. “Er
moeten wereldwijde standaards afgesproken wor-
den voor frequenties en sterkte van transponder-
signalen. Er moeten op grote schaal goedkope en
kleine transponders gemaakt worden, om bijvoor-
beeld in mobiele telefoons, agenda’s, tassen en
dergelijke te verwerken. Andere merken zouden
het systeem moeten overnemen, zodat niet alleen
een BMW remt voor transponders.” Overigens
komt het transpondersysteem voort uit een
Duitse onderzoekssamenwerking AMULETT.
Wat al wordt toegepast is voetgangerdetectie per
camera. Met beeldanalyse zijn voetgangers nu
goed genoeg te onderscheiden, “ook van opzij”,
bevestigt projectleider Alexandra Vogt. Dat ge-
bruikte Mercedes-Benz als eerste bij zijn infrarood
nachtzichtsysteem, BMW heeft deze uitbreiding

Een transponder maakt deze
kinderen radiografisch zicht-
baar terwijl ze nog achter
de geparkeerde auto zijn.
Het ‘nummerbord’ op het
dashboard is de experimen-
tele zoekantenne om trans-
ponders te lokaliseren. Voor
productie zou een kleinere
antenne in de voorbumper
komen.

Een leuke presentatie moet een eco-assistent aantrekkelijk maken, hier bij MINIMALISM. Het visje
kijkt je verwijtend aan, de waterspiegel in de kom golft door onvoldoende vloeiend rijden. Dat geeft
de momentele rijtoestand weer. De sterren rechts zijn een gemiddelde waardering over langere tijd.

Het zal voor velen toch een uitdaging zijn, om het visje door verstandig rijden blij uit het water
te laten springen. Voor de foto is het display extern aangestuurd ter demonstratie. De beoordeling
van rem-, gas- en schakeltechniek rechts, en daaronder het aantal met zuinigheid ‘gewonnen’
 kilometers is fictief.

Voor de demonstratie bouwde BMW een heel krappe ‘garage’ van markeringsblokken, waar de auto zoals hier te zien met een druk op
de knop zelfstandig in kroop.
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Als je echt dicht bij elkaar
komt werkt de Lateral Colli-
sion Avoidance als een mag-
neet die afgestoten wordt.
Ook handig op versmalde
 rijbanen bij wegwerkzaam-
heden, waarvoor in eerste
 instantie deze ‘afstoothulp’
werd ontwikkeld. BMW
breidde het uit om op rij-
dende barrières te kunnen
reageren.

nu ook. Volvo kwam al met voetgangerherken-
ning overdag, en zonodig een automatische
noodstop.
Daarmee is BMW voorzichtig. “Het probleem is dat
voetgangers erg beweeglijk zijn. Betrouwbaar voor-
spellen waarheen een voetganger gaat bewegen is
extreem lastig. Het is moeilijk vaststellen wanneer
een aanrijding echt onvermijdelijk wordt, de auto
mag niet vaak onnodig automatische paniekstops
maken. We hebben het bij een onvermijdelijke aan-
rijding over minder dan een seconde reactietijd.
Aan de andere kant kun je in een paar honderd
 milliseconde op zijn minst de botssnelheid en
 daarmee het letselgevaar fors verminderen.”

Saai sturen geautomatiseerd
Onder sommige omstandigheden zou je toch wil-
len dat de auto automatisch werkt, bij monotone

ritten waar je eindeloos je voorganger volgt. Dat
kan de auto zelf, met een uitbreiding op ACC Stop
& Go. De intelligente cruise control past nu al
 automatisch de snelheid tot aan stilstand aan
bij de voorganger. Dat wordt gecombineerd met
de eveneens al bestaande cameragebaseerde
 rijbaanassistent.
Als de camera de rijbaan herkent kan daarmee
elektrische stuurbekrachtiging aangestuurd
 worden. Niet al te scherpe bochten neemt de
auto dan automatisch, bij snelheden van 0 tot
130 km/h. Voorwaarde is dat de bestuurder de
handen aan het stuur houdt, wat een capacitieve
opnemer in de stuurwielrand registreert. Twee
vingers aan het stuur is niet genoeg, merkten we,
het moet een hele hand zijn die zonodig meteen
het sturen kan overnemen. Maar die hand hoeft
verder niets te doen.

Hetzelfde geldt bij LCA, Lateral Collison Avoidance.
Relatief simpel, met vier extra ultrasoonsensoren
in de flanken van de auto, wordt bewaakt of een
auto naast je te dichtbij komt. Wederom via elektri-
sche stuurbekrachtiging wijkt je auto  vanzelf uit,
vanzelfsprekend op voorwaarde dat aan de andere
kant van je auto ruimte is. Het  bereik van de zijde-
lingse ultrasoonsensoren is vier meter, het LCA-
systeem werkt tot 130 km/h, er wordt aan gewerkt
om het ook boven de Duitse Autobahn-richtsnel-
heid te laten functioneren.

Parkeren zonder risico
Ultrasoonsensoren rondom de auto kunnen met-
een dienen voor Active PDC. Bij de lage snelheid
van parkeermanoeuvres beperkt deze Park Dis-
tance Control vanzelf het tempo tot 5 km/h. Wordt
de ruimte krap, dan remt het systeem geleidelijk
tot 1 km/h. Of helemaal tot stilstand, als je in het
rode bereik van PDC belandt. Projectleider Chris-
tian Reuter wijst erop dat bij achteruitparkeren in
krappe gaatjes alleen op de staart van de auto
wordt gelet, niet op de kop die bij indraaien ook
iets kan raken. Daartegen beveiligt Active PDC.
Automatisch inparkeren doet dit systeem niet, je
moet zelf sturen, gas geven en remmen. Pas als
het fout dreigt te gaan helpt PDC. Altijd, het scha-
kelt zichzelf niet uit zoals automatische parkeeras-
sistenten doen wanneer met te hoge snelheid
wordt ingeparkeerd. Maar automatisch parkeren
kan bij de BMW-onderzoekers ook, met Remote
Controlled Parking. Deze garageassistent rijdt de
auto zelfstandig een garage in, op bevel van de

De vele noviteiten waarop BMW studeert over-
ziend trekken we een paar conclusies. De auto-
nome, volautomatisch rijdende auto komt  on-
weerstaanbaar naderbij. Natuurlijk kun je alles uit-
schakelbaar maken, de meeste systemen  werken
alleen automatisch zo lang de bestuurder niet zelf
tot (eventueel andere) maatregelen  besluit. Maar
technisch gezien kan de auto steeds weer meer
zelfstandig doen.
Voorwaarde is dat hij aan alle kanten wordt volge-
bouwd met sensoren. Dat zal in de goedkoopste
auto’s niet gaan, te kostbaar. Maar waar het wel
kan zal de schadebranche voorbereid moeten zijn.
Welke sensoren kunnen in het schadegebied zit-
ten, hoe controleer je hun werking, hoe kun je
nieuwe aansluiten?
Ook het onderhouds- en reparatiebedrijf zal zulke
auto’s te lijf moeten met uitgebreide elektronica-
kennis. Een bosje sensoren en allerlei besturings-
programma’s zijn op vele manieren met  elkaar

Elektronicakennis
wordt een must

Dit is nog een testopstelling voor intelligente navigatie. Maar uiteindelijk komt ook in de productieauto steeds meer in netwerken
 samenwerkende computertechniek, waar het autobedrijf diagnose en herstel op zal moeten kunnen uitvoeren.

verbonden. Hoe vind je een storing?  Controleer
welke sensors nodig zijn, en of die goed  werken. Is
dat zo, dan werkt een stuureenheid niet, maar
welke? En waar vind ik het centrale brein, kan daar
iets fout zitten? We zien dat ook navigatie feitelijk
een sensor voor de auto wordt, niet meer alleen
een rijdershulp.

Daar zul je ook mee uit de weg moeten kunnen.
Het minste is wel dat een uitgebreide en goed
 opwaardeerbare diagnosetester meer dan ooit
noodzakelijk wordt. Maar ook een persoon die
 begrip en kennis heeft van elektronica, die niet
verdwaalt in alle onderling gekoppelde systemen
voor veiligheid, assistentie en comfort.
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 afstandsbediening in de autosleutel. Een reeks
systemen in de auto wordt aan elkaar gekoppeld,
waardoor hij volautomatisch kan starten,  rijden
en stoppen.
Er zijn wel strikte voorwaarden. De auto moet
 redelijk recht vlak voor de garage-ingang gezet
worden. De bestuurder stapt uit en zet met zijn
afstandsbediening de parkeerhulp aan. Nu
springt de auto op slot, en klapt zijn spiegels
in ten teken dat hij klaar is voor inparkeren. De
bestuurder moet binnen twee meter van de auto
blijven, en een knop op de afstandsbediening

vasthouden. Eigenhandig rijdt de auto heel lang-
zaam de garage in. Bij loslaten van de knop gaat
vanzelf de automaat in P en de motor uit. Komt
de auto eerder een hindernis tegen, dan stopt
hij uit zichzelf, en zet de alarmlichten aan als
melding dat gestopt werd voor een hindernis.
In omgekeerde volgorde automatisch uit de
 garage komen kan de auto ook. Een aantal jaren
geleden toonde BMW een dergelijk experiment.
Toen werkte het met een camera, die een spiegel
op de achterwand van de garage nodig had. Nu
zijn veel goedkopere parkeersensoren genoeg.

Met deze assistent kun je niet een hele parkeerga-
rage door, de auto rijdt niet meer dan zeven me-
ter volautomatisch. “En dat mag eigenlijk in veel
landen al niet”, zegt Patrick Matters die de ontwik-
keling leidt. Voorschriften dat een auto nooit zon-
der chauffeur mag rijden beletten nog de invoe-
ring van dit parkeren met afstandbediening.

Auto helpt bij acute nood
Zulke regels gelden niet als de bestuurder onwel
wordt. Met als voor de hand liggende aanleidin-
gen een hartinfarct of een beroerte. Feitelijk rijdt
de auto dan ook ineens zonder bestuurder. Op
dat moment kan de auto zelf het heft in handen
nemen, tenminste op de snelweg. Met zijn senso-
ren controleert de auto of de weg rechts vrij is,
stuurt zodra het kan naar de vluchtstrook en
stopt. Het behoeft geen betoog dat ondertussen
met Connected Drive een noodoproep is  ver-
stuurd, met positiebepaling.
Voor het autotechnische deel zorgt BMW. Nog
niet klaar is een systeem dat Siemens en de
 Berlijnse universiteitskliniek Charité ontwikkelen,
hoe op tijd vast te stellen is of een bestuurder
 onbekwaam is geworden. Het werk van BMW
toont hoeveel een auto al automatisch kan, als hij
maar genoeg sensoren heeft. In dit geval werken
radar, laser en videocamera samen, maar is ook
navigatie noodzakelijk. De auto moet weten op
wat voor weg hij rijdt, met hoeveel rijbanen, is
er een vluchtstrook, zijn er afslagen of bochten
nabij? Zijn sensoren zeggen de auto waar precies
hij zich op de weg bevindt, en wat er om hem
heen gebeurt.
Met sensoren houdt BMW zich ook bezig bij door-
ontwikkeling van de automatische noodstop. Ze
zijn al zo ver dat een proefauto bij snelheidsver-
schillen tussen 80 en 130 km/h bij botsrisico zo
 tijdig reageert met een volle noodstop, dat bot-
sen geheel vermeden wordt. Het systeem herkent
niet alleen andere auto’s op de weg, maar ook
 stilstaande voorwerpen, en krijgt nu aangeleerd
motorrijders te herkennen. Daarvoor zorgen laser-
en radarscanners die 160 meter vooruit, 20 meter
opzij en 150 meter achteruit kijken. Aangevuld
met de camera voor rijbaanherkenning, en
 eventueel het systeem dat vermoeidheid van de
bestuurder signaleert. Zodat het noodstopsys-
teem eerder waarschuwt en ingrijpt als de rijder
merkbaar niet erg zit op te letten.
Studie gaat ook naar strategieën die rekening
houden met achteropkomend verkeer. Hierbij
zal de auto afwegen of hij iets eerder en dan
 minder hard automatisch kan remmen, zodat
een gedetecteerde achterligger meer reactietijd
beschikbaar krijgt om zelf nog op tijd te stoppen.
Tenslotte zou dat weleens geen met sensoren en
automatische noodsystemen volgehangen BMW
kunnen zijn.

Het navigatiesysteem wordt
een zelflerend informatie-
netwerk, dat uit vele bron-
nen informatie verzamelt.
Daarmee worden steeds
meer systemen in de auto
vooruitziend gestuurd. Maar
op dit moment, dat is dan
wel teleurstellend te horen,
is de kaartinformatie nog
niet nauwkeurig genoeg om
adaptieve koplampen vooraf
al in aankomende bochten te
laten draaien.

Het noodstopsystem van
BMW houdt keurig in de
gaten of je op het laatst nog
uitwijkt, en remt dan niet.
BMW wil absoluut voorko-
men dat een automatische
ingreep de rijder kan hinde-
ren als die naar eigen inzicht
reageert. Want stel dat je net
begint uit te wijken, en op
datzelfde moment besluit de
auto een noodstop met 100%
remvermogen uit te voe-
ren…

Zowel in het centrale display
als het head-up display in de
voorruit kan met transpon-
dertechniek gewaarschuwd
worden voor overstekende
voetgangers. Bij veel nieuwe
systemen gebruikt BMW
aanwijzingen in het head-up
display, zou een HUD nog
eens standaard worden?
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