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Het roept een science-fiction gevoel op, als je te-
genover de pas in gebruik genomen rijsimulator
staat die de meest geavanceerde ter wereld zou
zijn. Op zes hoge, dunne poten staat een soort
dreigende zwarte paddenstoel. Van binnen 
7,5 meter diameter, om een idee te geven hoe

groot het apparaat is. Het staat met zijn schuine
poten op ruim twaalf meter lange rails, waarop
het 22 ton zware gevaarte glijdt over een lucht-
kussen.
Een uitklapbare sluis geeft toegang tot de pad-
denstoel, waarin vandaag voor ons een Mercedes
E staat geparkeerd. Omringd door beeldschermen
die de wanden volledig beslaan. Eerst komen we
door het besturingscentrum, waar een heel 
regiment beeldschermen vol grafieken, meters en
simulatiebeelden aan drie man bedienend perso-

neel tonen wat de rijsimulator doet. Met opnieuw
het idee of je bezig bent met de voorbereiding
van een ruimtereis.

Net echt
Van buiten ziet het er niet zo dramatisch uit, als de
elektrisch aangedreven simulator in werking
treedt. Opvallend geruisloos en zoetjes wiegt,
draait en schuift de paddenstoel. Hij haalt tot 
1g versnelling, en kan met maximaal 36 km/h
schuiven op zijn rails. Alweer iets wat een groot

Indrukwekkende ontwikkeling 
bij Mercedes-Benz

Simulatoren en prototypes wijzen naar nieuwe S-Klasse

Gottlieb Daimler hanteerde het motto ‘alleen het beste is goed genoeg’. Dat zal weer tot uit-

drukking komen als de S-Klasse vervangen wordt, het technisch uithangbord van Mercedes-

Benz. Het vereist ook het beste ontwikkelgereedschap, zoals de nieuwe rijsimulator. We moch-

ten daarin een rondje mee, en in het hybride F800-prototype.

De modernste rijsimulator ter wereld op zijn 300 ton (!) wegende
rails beslaat een fabriekshal. Hier zit de tegen de muur wegklap-
bare ‘slurf’ vanaf de met computers volgeladen controlekamer er
nog aan.
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bevattingsvermogen vereist, hoe je 22 ton op een
vliesdun luchtlaagje kunt laten glijden, en hoeveel
kracht nodig is om dat gewicht met 9,8 m/s2 te
versnellen. We krijgen als tip ‘tweemaal zoveel
kracht als in een ICE-treinstel’.
Dat geeft nog steeds geen vermoeden wat we
gaan meemaken als we aan de beurt zijn om een
simulatieprogramma te ondergaan. In de meeste
simulaties die we vandaag te zien krijgen dient
het laatst voltooide programma, de perfectione-
ring van de nieuwe Mercedes CLS, als voorbeeld.
Eerst lijkt het een computer-racespel in luxe uit-
voering. We worden omringd door het beeld van
een tweebaans landweg, blijkbaar opgenomen
van een grote testbaan. “Zet de automaat maar in
D, en geef wat gas, dan kun je even wennen”,
klinkt het uit de controlekamer.
Tja, er is motorgeluid, het beeld rondom ver-
schuift soepel. Maar de E-Klasse waarin we zitten
beweegt geen millimeter op zijn draaischijf, die 90
graden verzet kan worden om naar keus langs- of
dwarskrachten het sterkst te simuleren (door ver-
rijden van de paddenstoel). Zodra we wat sturen
wordt het al anders, je voelt het hellen en de
dwarskracht die de paddenstoel alleszins levens-
echt simuleert.
De eerste opdracht is een slalom met 80 km/h.
Zoiets vergt concentratie, waarbij je al snel niet
meer in de gaten hebt dat het nep is, dat de auto
in de paddenstoel helemaal niet beweegt. Het ge-
voel in het stuur is niet geheel realistisch, maar de
voelbare reacties van de auto en de op de wand
zichtbare rijkoers wel. Na de eerste slalom even
niet sturen, vraagt de controlekamer. Het pro-

Zo wordt cameragestuurde
Magic Body Control, het ver-
volg op Active Body Control
van nu.

3D-bioscoop rondom de auto. De spiegels zijn vervangen door
beeldschermpjes die natuurgetrouw de weg achter je vertonen,
in plaats van de toegangsdeur van de simulator.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: DAIMLER

Innovatie uit de
klantenkring
Mocht iemand dus ooit beweren dat de auto-in-
dustrie conservatief is en zich verzet tegen
nieuwe ideeën, dan kunt u deze vraag stellen:
“Waarom heeft bijvoorbeeld Daimler dan wereld-
wijd 19.000 man zitten op onderzoek en ontwik-
keling?” Daarbij komt nog het Customer Research
Center CRC. Jaarlijks worden daar 1500 oude en
nieuwe klanten uitgenodigd om in 60 tot 80 work-
shops innovatieve ideeën te bedenken.
Dit gaat ongeveer zo. Er wordt een thema gesteld,
bijvoorbeeld ‘comfort’. Een groep mensen krijgt de
vraag wat ze allemaal in een auto zouden willen
voor het hoogste comfort. Met een inspirerend
muziekje erbij gaat iedereen losse kreten op brief-
jes schrijven. Na een tijdje verzamelen ze de brief-
jes en leggen gelijksoortige ideeën bij elkaar. De
populairste ideeën mag de groep verder combine-
ren en uitwerken. Een echte ontwerper assisteert,

gramma wordt omgezet van ‘begin ontwikkeling’
naar ‘eind ontwikkeling’. Opnieuw slalommen,
waarbij de auto rustiger en beter controleerbaar
reageert.

Compleet simulatiecentrum
Volgende oefening, een uitwijkmanoeuvre met
120 km/h. We zitten al zo in het simulatiespel dat
het bijna echt lijkt. Bij de derde oefening flitst de
gedachte door het hoofd dat je dit in het echt niet
zomaar zou proberen. Rijbaanwisseling bij 
170 km/h, een aantal malen, als een reuzenslalom.
We hebben al heel wat virtuele pylonnen vermor-
zeld, maar goed dat het een simulatie is.

Afremmen, onze acht minuten proeftijd zitten erop.
Het gevoel van remmen en optrekken is slapjes, de
simulator staat in ‘dwarskracht-stand’, zelfs dit mach-
tige apparaat kan niet alles tegelijk. Daarom heeft
Mercedes nog vier andere simulatoren in dit cen-
trum, vlakbij de ontwikkelingsafdeling. Een be-
weegbaar platform met twee stoelen geeft natuur-
getrouw aan hoe het veercomfort is op allerlei
vooraf opgemeten wegen. Op een soort bioscoop-
scherm komen die wegen en straten je tegemoet.
Dan zijn er drie stilstaande simulators. In een 
A-Klasse kunnen we stad en land afrijden om mo-
torgeluid te testen, van een tweecilinder diesel tot
een AMG getunede benzine viercilinder. Twee 

De tweede bewegende simulator geeft heel precies het trillings-
en veercomfort weer, op basis van computermodellen voor de
auto en het in de echte wereld opgemeten wegdek.

Idee uit de groep: allerhande gewenste info in een head-up dis-
play. Met een handbeweging verplaatst dat display naar passa-
gierszijde. Zou de ontwikkelingsafdeling dit oppakken?

Oliekoeler

Veerbeen

Stuureenheid

Stereocamera

Veerbeen Olievoorraad

Kleppenblok
achtervering

VeerwegsensorHydraulische leidingen

Versnellingsopnemer

Oliepomp Kleppenblok en olievoorraad voorvering

maakt een ontwerpschets hoe het eruit zou zien.
Deze voorstellen geeft het CRC door aan de afde-
ling ontwikkeling, om hen te inspireren, en te
tonen wat klanten zelf willen. Zo laat Daimler geen
mogelijkheid onbenut om aan originele ideeën te
komen waar klanten echt iets mee kunnen.
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simulators met een S-Klasse vertonen de moge-
lijkheden van bestaande en experimentele rijas-
sistentiesystemen. Hoe gebruik je ze, hoe reageer
je erop, werken ze effectief en prettig, dat zijn
zaken die hier getest worden.
Chef van dit simulatiecentrum dr. Eberhard Zeeb
legt uit dat deze concentratie van simulatoren zo
handig is omdat ze allemaal kunnen worden aan-
gedreven met dezelfde rekenkundige modellen.
Zo ontstaat tegenwoordig een nieuwe auto, eerst
alleen als rekenmodel. De simulator draait geen
filmpje af van een eerder gemaakte echte testrit.
Er wordt een auto gesimuleerd die nog niet 
bestaat, behalve als computermodel. Zo’n model
is zo verfijnd dat het bijna als een echte auto rea-
geert, wanneer je er gedigitaliseerde uitwendige
invloeden in zet. Zoals het rijden van een slalom,
of rijden over bobbels en door kuilen.

Het simulatorcentrum is dus testlaboratorium voor
automodellen in hun eerste geboortefase, als ze
alleen nog in computers bestaan. Dit net echte be-
proeven gaat veel sneller en goedkoper dan wan-
neer echte prototypes gebouwd en getest wor-
den. De echte prototypes, die met behulp van de
computer al hoog ontwikkeld zijn, komen nu later.

6D-beeld en digitale mensen
Nog voordat een nieuw automodel wordt opgezet
komt het onderzoek naar nieuwe systemen en me-
thodes, die in toekomstige modellen bruikbaar
kunnen zijn. Zo zien we de nieuwste toepassingen
met stereo videocamera’s, die tot een meter of
twintig vooruit afstand kunnen meten. Met erbij
natuurlijk beeldanalyse, wat de camera precies ziet.
Zo blijken in Magic Body Control videocamera’s de
rol over te nemen van laserscanners zoals bij de 

F 700 studie uit 2007. Lasers in de koplampunits
tastten bij de F 700 het wegdek af op oneffenhe-
den, zodat bij voorbaat de elektronisch geregelde
Active Body Control-vering daarop ingesteld kon
worden. Nu kan dat dus met een stereocamera
achter de voorruit en beeldanalyse. Die zijn toch
al nodig voor rijbaan- en verkeersbordherkenning,
sturing van intelligente verlichting, en meer assis-
tentiesystemen.
Ook krijgen we uitleg over beeldanalyse, hier met
het doel voetgangers te herkennen voor een au-
tomatisch waarschuwings- en noodstopsysteem.
Mercedes noemt het ‘zesdimensionaal’ beeld.. Het
camerasysteem ziet niet alleen diepte in zijn
beeld, maar herkent vormen, ook van mensen.
Daarnaast wordt beweging herkend, waarheen en
hoe snel mensen bewegen. “Komt in de volgende
S-Klasse”, laat de onderzoeker zich ontvallen.

Realistische F 800 Style
Een reeks nieuwe ideeën werd uitgewerkt in het
studiemodel F 800 Style, een concreet rijdend
voorstel voor de Mercedes van overmorgen. We
mogen meerijden, niet zelf sturen. Deze uitvoe-
ring heeft hybride aandrijving, met de nieuwste
direct ingespoten 3.5 V6 en een 80 kW elektromo-
tor voorop de 7G Tronic-automaat. Er zou toch
ook een brandstofcel aandrijflijn in passen, hoor-
den we eerder bij de statische presentatie? Wordt
zo’n versie ook nog gebouwd? “Nee, veel te duur,
dit blijft de enige”, zegt de testpiloot.
Onderweg wordt wel duidelijk waarom een
tweede F 800 niet nodig is. We kunnen rijden met
een S 500 Hybrid-prototype, waarin dezelfde aan-
drijflijn ligt. Die hoefde dus niet speciaal voor de 
F 800 gebouwd te worden. Deze studie staat op
een modulair platform voor grote Mercedesen,
dat onder de volgende S-Klasse debuteert. Het
gaat dan over aandrijflijn en onderstel, de F 800

Hij kraakt een beetje, maar
de F 800-studie rijdt helemaal
als een echte auto. Misschien
toch net een brug te ver, de
deuropening zonder midden-
stijl, al is de instap door de
schuifdeuren achter nu wel
uitstekend.

Mooi gemaakt, maar een stuur dat niet rond is werkt toch niet
handig als de F 800 scherp moet draaien. Het beeldscherm mid-
denin, waarop je via een infraroodcamera je vingers ziet op het
touchscreen tegen de armsteun tussen de stoelen, is wel een we-
reldvinding.

staat op een aluminium sandwich-bodemplaat
die niet voor productie is bedoeld. Maar de
hybride-aandrijving wel, in plaats waarvan ook
een 100 kW elektromotor achter en brandstofcel-
installatie voorin past. “Later komt vierwielaandrij-
ving, met elektrische naafmotoren voorin.”
De hybride aandrijving omvat een plug-in Li-ion-
accupakket van 10 kWh. Daarop kun je 30 km rij-
den, met maximaal 120 km/h. De elektromotor 
levert 350 Nm trekkracht. Met het voordeel dat er

ook nog de zeventrapsautomaat  achter zit, de
elektromotor kan laag in toeren en hoog in trek-
kracht gehouden worden. Op een proefbaantje
dat stadsstraten simuleert rijden de F 800 en S 500
Hybrid vlot en geruisloos, de automatische bak
helpt zeker mee aan een soepel rijgedrag.
Nu alleen als een kick-downschakeling, komt op
stads- en buitenwegtempo de benzinemotor erbij
om de elektrische aandrijving te assisteren. “Daar
zijn we nog mee bezig, hoe de motoren aange-
stuurd moeten worden”. Er is nog wel een jaar of
twee, voor de nieuwe S helemaal af moet zijn.

Nu op proef in de S500 plug-in hybrid, in de volgende 
S-Klasse werkelijkheid. Elektromotor voorin de automaat, doos
accu’s achterin, dan kun je de boodschappen doen op stroom.
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Simulatie in beweging
Een aantal video’s laat met bewegend beeld nog veel duidelijker de belangrijkste ontwik-
kelingen zien die we hier belichten. Bekijk de rijsimulator, de F 800-studie en meer in het
maanddossier www.amt.nl/december2010.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

We zien ook het allernieuwste op simulatiegebied:
de gedigitaliseerde mens. Een Nederlands pro-
duct, genaamd Moven, ontstaan uit experimenten
aan de Universiteit van Twente. Met een batterij-
gevoed sensorsysteem, via draadloze WiFi-tech-
niek verbonden met een pc, worden bewegingen
van het menselijk lichaam vastgelegd. Een proef-
persoon krijgt allerlei banden om en kledingstuk-
ken aan waarin sensors met elk een eigen zender
zitten. Hij voert een beweging uit, zoals instappen
of iets in de kofferbak laden. Dat wordt in de pc
opgeslagen als een soort bewegend digitaal ge-
raamte: het gaat erom om te zien hoe ledematen
en gewrichten  bewegen.
Deze digitale mens kan gecombineerd worden
met het computermodel van een auto. Kan hij ge-
makkelijk instappen, moet de deuropening groter?
Kan hij bij zijn truckcabine handig klimmen om de
voorruit schoon te poetsen? De computer laat zien
hoe de beweging van lichaamsdelen verandert als
het ontwerp van de auto wordt aangepast. Medi-
sche wetenschap en ergonomie zeggen of die be-
weging comfortabel is. Het wordt om te beginnen
gebruikt voor berijder en passagiers, “maar het zou
zeker mogelijk zijn, en een goed idee, om hiermee
ook te controleren wat de monteur onder de mo-
torkap moet doen”, zegt de demonstrateur.

Innovatief denken
We zien ook experimenten met koolstofvezelver-
sterkte kunststof, CFRP. In heel kleine aantallen
bouwde McLaren al de Mercedes SLR, met cabine
en achterbouw in CFRP, en een aluminium balken-
structuur als dragende voorbouw. “Tientallen
kilo’s gewichtsvoordeel. Een heleboel delen kun-
nen als één vorm worden gemaakt, in plaats van
als een samenstel uit meerdere plaatwerkstukken.
Dat scheelt een hoop in bouwtijd, in lasapparaten,
in perswerk. We moeten uitzoeken hoe de bespa-
ring in tijd en kosten opweegt tegen het duurdere
CFRP-materiaal.”
Sinds april heeft Daimler een samenwerking met
het Japanse Toray, de grootste koolstofvezelpro-
ducent ter wereld. Vanaf 2012 komen in produc-
tiemodellen koolstofvezel onderdelen.
Nogmaals zien we slimme dashboardelementen uit
de F 700- en F 800-studies. In de eerste wordt het
elektronische meterpaneel geprojecteerd in een
schuinstaande spiegel. Waarom niet direct een TFT-
paneel vóór de bestuurder? “Als via een schuine
spiegel in een liggend TFT-paneel wordt gekeken
kunnen we veel meer diepte creëren. Alsof het me-
terpaneel boven het uiteinde van de motorkap
hangt. Dan hoeven de ogen niet steeds opnieuw in
te stellen op de meters dichtbij en het verkeer
veraf.” De F800 bevat het camera touchpad, dat we
uitgebreid beschreven in AMT-3 van dit jaar.

Automatisch filerijden
We mogen vast een nieuwtje voor de volgende 
S-Klasse proberen, de Distronic Plus-snelheids-
regelaar met fileassistent. Daarvan was al sprake

Met als voorbeeld de superex-
clusieve Mercedes-Benz SLR
wordt gestudeerd op toepas-
sing van sterk koolstofvezel-
kunststof voor onderdelen in
massaproductie, nog 30%
lichter dan aluminium.

Het sensorpak van Moven
brengt de bewegingen van
deze man over naar een digi-
taal model, zoals het scherm
op de achtergrond toont. Het
op batterij werkende sensor-
pak is overal bruikbaar, draad-
loze werking hindert natuur-
lijke beweging totaal niet.

bij de F 800-studie, een assistent die met elektri-
sche stuurbekrachtiging tot 30 graden stuuruit-
slag kan geven. Wederom met hulp van camera’s
achter de voorruit volgt de assistent automatisch
een voorganger, tot 40 km/h tempo. Dus volauto-
matisch meerijden met een file. 
Dat is een andere benadering dan BMW kiest voor
eenzelfde noviteit (zie AMT-11). Die stuurt op
basis van rijbaanherkenning per camera automa-
tisch van 1-130 km/h. Mits er geen serieuze boch-
ten zijn, en een hand aan het stuur blijft. Merce-
des laat toe het stuur tot acht seconden niet aan

te raken, dan volgt een waarschuwing en heb je
nog drie seconden om het stuur te pakken voor
de fileassistent zichzelf uitschakelt.
Nieuwe assistenten, meer comfort en veiligheid,
nieuwe aandrijflijnen, het is allemaal in ontwik-
keling. Er wordt alles aan gedaan om echt
nieuwe ideeën aan te boren. Met één beperking,
‘alleen het beste is goed genoeg’. Heet het con-
cern daarom nu Daimler, na ‘Daimler-Benz’ en
‘DaimlerChrysler’? Omdat Gottlieb Daimlers
mede-oprichter en collega-uitvinder Carl Benz
niet zo’n passende lijfspreuk had?
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