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geld. Een topmerk als Audi ontwikkelt die kennis
zelf, liever dan snel ergens componenten en
installaties in te kopen, om zo gauw mogelijk zijn
eerste hybrides te kunnen neerzetten.
Dus kopieerde Audi niet vlot de hybrides van con-
cerngenoten Volkswagen en Porsche, maar begint
het volgend jaar met een zelf ontwikkelde instal-
latie voor de Q5 Hybrid. In 2012 komt het echte
vuurwerk, met de elektrische R8 e-tron. Begin
2009 zette Audi een speciale taakgroep op voor

De technieken van elektrische aandrijving
Audi’s ambitieuze plannen in elektromobiliteit

Te oordelen naar de berg bekendgemaakte plannen, staat elektrisch rijden in enige vorm om

de hoek. Maar in showrooms treffen we toch weinig hybride of elektrische auto’s aan. Een

 moderne elektrische auto bouwen is iets heel nieuws, waar andere technieken bij komen

 kijken dan autoconstructeurs gewend zijn. Audi maakt zich die technieken eigen, en laat ons

meekijken.

Op batterij rijdt de Audi A1 e-tron elektrisch in en om de stad, een
range extender kan hem verder helpen. De range extender op benzine
zit in de doos achter de omvangrijke stapel accu’s. Voorin onder een
sierdeksel heel veel elektronica, met eronder de aandrijfmotor en elek-
trische hulporganen zoals een aircocompressor.

Het mag zo zijn, dat honderd jaar geleden een
elektrische auto niets uitzonderlijks was, maar
bijna geen enkel hedendaags automerk was daar-
bij betrokken. Bovendien is vrijwel niets van de
toenmalige techniek nog bruikbaar. Nieuw onder-
zoek was dus nodig. Toyota en Honda hebben dat
als eerste begrepen en hebben met hun ooit
schamper bekeken hybrides nu een straatlengte
voorsprong. Met jaren ervaring hoe een moderne
elektrische aandrijving in massa geproduceerd
kan worden, hoe dat in de dagelijkse praktijk bij
gewone gebruikers moet werken, en hoe dat
 betrouwbaar te maken is.
Mitsubishi en Nissan zijn nu de eerste die volledig
elektrische aandrijving in serieproductie  durven
nemen. Iets heel anders dan een stuk of duizend
Tesla’s, voor klanten die wel wat buitenissigs aan-

durven. Koortsachtig werken vele automerken
aan een inhaalslag, om zich elektrische aandrij-
ving eigen te maken. Schouder aan schouder met
grote toeleveranciers, die graag hoofdonderdelen
of complete elektrische installaties bieden.

Strategische kennis
Nagenoeg de hele autobranche ziet wel in dat
elektrisch rijden ooit een belangrijke rol, zo niet
een hoofdrol zal spelen. Daarom wil elk merk de
 nodige know-how in huis hebben. Dat kost tijd en
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elektrische aandrijving, in 2010 werd daarvoor
een compleet ontwikkelingscentrum bijgebouwd
met 400 arbeidsplaatsen.
Audi liet het een en ander zien van de componen-
ten die nodig zijn voor elektrisch rijden. Een
nieuwe wereld voor de autotechnicus, mag je zeg-
gen. Vandaar dat zoveel aangekondigde hybride
en elektro-auto’s niet in de showroom staan, maar
nog in de ontwikkelingsafdeling.

Elektromotorkarakter
Om te beginnen is er keus uit diverse typen elek-
tromotoren. De asynchrone wisselstroommotor,
waarin geen permanente magneten zitten, wordt
veel gebruikt voor elektrische aandrijving. Audi
gebruikt ook synchrone motoren met perma-
nente magneten, die kleiner en lichter zijn. Dat

maakt ze goed geschikt voor samenvoeging met
een transmissie, zoals in de Q5 een elektromotor
tussen de 2.0 TFSI motor en achttrapsautomaat
zit. Variatie van diameter en lengte bepaalt of de
motor meer op hoog koppel of meer op hoog
toerental is gericht. Een korte schijf met grote dia-
meter, zoals in de Q5 Hybrid, geeft veel koppel bij
laag toerental en ondersteunt idealiter de ver-
brandingsmotor. Maar omdat de rotor met per-
manente magneten zwaar is kan deze elektromo-
tor minder goed tegen een hoog toerental, en
dan is een lange en slanke motor beter. Alleen is
een synchrone motor niet zelfstartend, hij moet
een zetje krijgen en behoeft dus een startmotor.
Los hiervan produceren alle elektromotoren
warmte, vooral als ze hoog belast worden. Maxi-
maal mag een elektromotor 180ºC bereiken, zegt

Audi, anders loopt hij inwendige schade op.
Daarom geven ze alle elektromotoren vloeistof-
koeling mee. U begrijpt dat een verbrandingsmo-
tor veel warmer wordt, en de elektromotor niet
genoeg warmte verliest om een interieurkachel
behoorlijk te laten werken.
Een goed gekoelde elektromotor kan korte tijd
hoger belast worden zonder oververhit te raken.
Vandaar dat bij puur elektrische aandrijving altijd
sprake is (of zou moeten zijn) van continu- en piek-
vermogen. Als voorbeeld noemt Audi de A1 e-tron,
die 45 kW continu- of 75 kW piekvermogen heeft.
Bij een hybride, waar de elektromotor nooit lang
achtereen op volle kracht moet werken, wordt
doorgaans alleen het piekvermogen genoemd.

Kritische accu’s
Om een elektromotor te laten draaien moet ge-
schakeld worden met gelijkstroom, of je nu een
wisselstroom-, draaistroom-, of borstelloze gelijk-
stroommotor gebruikt. De stroomsterkte en fre-
quentie van schakelen bepalen het toerental.
Daarvoor zorgt een regelorgaan, dat heel wat
elektrisch vermogen verwerkt en ook meer dan
100ºC warm wordt. Het heeft dus koeling nodig,
waar Audi wederom een vloeistofsysteem voor
gebruikt.
Dezelfde elektronicakast zorgt voor omzetting
van het accuvoltage voor de motor, gewoonlijk
266 V, naar 12 V voor elektrische accessoires. Maar
de serieuze warmte ontstaat door de aansturing
van de motor. Audi maakt duidelijk, met de Q5
Hybrid als voorbeeld, dat de pulswisselrichter
presteert alsof hij continu 666 lampen van 60 W
binnen een paar honderdsten van een seconde
aan- en uitzet.
Warmte ontstaat ook in de accupakketten, waar al
die stroom vandaan komt. En er op enig moment
weer terug ingepompt moet worden. Nog een
plek waar koeling nodig is, vooral omdat Li-ion-
accu’s ergens net mensen zijn: ze voelen zich het
best op 37ºC. Dan kunnen ze maximaal stroom
opnemen en afgeven, bij een zo groot mogelijke
levensduur. Komen de accu’s boven 55ºC, dan
sluit Audi ze af om teveel schade aan de levens-
duur te voorkomen.
De werktemperatuur moet tussen 25 en 45ºC blij-
ven. Voor de levensduur is verder van belang dat
afzonderlijke cellen niet meer dan 5ºC in tempera-
tuur verschillen. Nu nog koelt Audi de accu’s met
lucht. Normaal is een ventilator genoeg, die interi-
eurlucht langs de accucellen blaast. Dat geeft 
0,5 kW koelvermogen. Bij hoge accubelasting
schakelt een eigen aircocircuit in om koudere
lucht te leveren, met tot 1,4 kW koelvermogen.
Dit systeem zorgt ook dat de Q5 Hybrid op warme
dagen gauw op elektrische aandrijving kan rijden.
Bij een in de zon geparkeerde auto komen de 
accu’s gauw op 50ºC: deze moeten dus eerst 
afkoelen voor de elektromotor ze mag belasten.
Het actieve airco-koelsysteem bekort de periode
dat eerst op de verbrandingsmotor gereden moet
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Onder een kijkdoosraampje in
de bagagevloer lijk je nog op
een echt verbrandingsmotor-
tje uit te kijken. Maar ook dit
is alleen een sierdeksel. Een
spannende blik onder de mo-
torkap zal er in het elektro-
tijdperk niet meer bij zijn.

Een van de vraagstukken bij elektrische aandrijving: past dat in een auto van Volkswagen Polo formaat? Deze accuvoorraad in de A1
geeft pas 50 km rijbereik. Wil je het drievoudige, dan passen niet genoeg accu’s in deze auto. Voor een gewone motor/generator als
range extender is ook geen plaats meer. Vandaar dan maar een superkleine Wankelmotor met generator achterin.

Range extender
motor + generator

Uitlaatsysteem

Benzinetank Lithium-ion- accupakket

Hoogspanningskabels

11AMT002_artaudiemobility.qxp:Opmaak 1  2/7/11  2:20 PM  Page 59

2



AMT | 2010
60 www.amt.nl/februari2011AMT | 2011

T E C H N I E K  > Aandrijving & Motor > Hybride en elektrische aandrijving

Een rij e-tron-varianten
Het leek najaar 2009 meer sensatie dan serieuze
ontwikkeling, toen Audi verraste met de R8 e-tron
als zijn eerste moderne elektrovoertuig. Meteen
volledig elektrisch, ook nog een sportmodel met
230 kW uit vier naafmotoren. Neem de term ‘naaf-
motor’ overigens niet letterlijk. De motoren zitten
niet in de wielnaven (onafgeveerd gewicht!), maar
met korte aandrijfassen naast de wielen.
Samen kunnen de vier motoren een verplette-
rende 4500 Nm koppel leveren. Een 550 kg zwaar
accupakket met 53 kWh opslagcapaciteit zou dat
250 km lang gaande kunnen houden. Volgens de
NEDC-verbruiksmeting, wel te verstaan, met nau-
welijks snelweggebruik en maar een paar secon-
den 120 km/h als topsnelheid.
De aanduiding e-tron verhief Audi meteen tot stan-
daard voor komende elektrische modellen. Enkele
maanden na de elektrische R8 verscheen een stu-
diemodel dat alleen e-tron heet. Nu met alleen ach-
terin naafmotoren, samen 150 kW sterk, in een
coupé ter grootte van de Audi TT. Ook nog in 2010
volgden de hybride A1 e-tron en e-tron Spyder, met
zowel elektro- als verbrandingsmotor aan boord.

Wat is realistisch?
De e-tron Spyder is ook een R8, maar dan de open
versie. Hierin wordt de combinatie geprobeerd
van een diesel op de achteras en elektrische naaf-
motoren voorin. Die zijn goed voor 64 kW hulpver-
mogen, voor de hoofdaandrijving zorgt een 
biturbo 3.0 V6 TDI met 221 kW. Lijkt realistischer
dan een elektro-R8, die bij normaal gebruik als
sportwagen in de verste verte geen 250 km gaat
halen op een acculading.
Maar zo simpel ligt dat niet. Met vier naafmotoren
kan de e-tron coupé redelijk Audi’s quattro prin-
cipe overeind houden. In basis 70% van het ver-
mogen achter en 30% voor, meer naar voren ver-
schuivend als dat voor optimale grip en wegge-

drag nodig is. Dat kan hier alleen door selectief
motoren terug te regelen, er is geen centrale trans-
missie die al het beschikbare motorkoppel naar
behoefte verdeelt. De vier elektromotoren werken
dus nooit allemaal tegelijk op volle kracht.
Dat wordt bij de e-tron Spyder niet beter. Als
voorin naafmotoren zitten wordt het héél lastig
ook nog mechanische quattro-aandrijving vanaf
de diesel op de voorwielen te zetten. Met alleen
voorwielaandrijving, dus  beperkte prestaties en
maximaal 60 km/h, zou de e-tron Spyder 50 km
 uitlaatgasloos door de stad kunnen toeren, op 9,1
kWh accucapaciteit.

Gedeelde kennis
Het kan ook minder uitbundig, met de A1 e-tron.
Gewoon voorwielaandrijving, met een 75 kW en
240 Nm sterke elektromotor. Gevoed door een
 watergekoeld 12 kWh accupakket staat ook hier 50

km actieradius ter  beschikking. Daarbij komt een
achterin geplaatste range-extender, een Wankel-
motor op benzine. Met 254 cc kamervolume drijft
hij een 15 kW generator aan. Als die onderweg de
accu’s bijlaadt kom je maximaal 250 km van huis
zonder bijladen of bijtanken. Deze motor-/genera-
torcombinatie weegt 65 kg. Dat komt bovenop
wat de elektromotor-/accucombinatie meer weegt
dan een gewone Audi A1-aandrijflijn.
Opmerkelijk detail is de instelbare regeneratie van
remenergie, met flippers aan het stuurwiel. Het-
zelfde wat wij in AMT-12 van 2010 beschreven bij
de elektrische Golf blue-e-motion die Volkswagen
in 2014 op de markt wil zetten. Ook Volkswagen is
al lang bezig met elektrische aandrijving, de ken-
nis wordt gedeeld. Onzeker blijft waar nu het eerst
dat idee van  instelbare regeneratie ontstond, bij
Volkswagen of Audi.

De A1 e-tron geldt als Audi’s elektrische ‘megacity vehicle’, een schoon en compact voertuig voor
steeds verder groeiende steden. In 2011 komt een kleine vloot al proef draaien in München, waar
stroombedrijf E-on als projectpartner 200 laadpalen voor zal installeren.

Bij de nieuwste e-tron is geen sprake van puur elektrische aandrijving, de Spyder is een diesel-
hybride. Audi sluit nog geen enkele vorm van elektrische aandrijving uit, er is ook een Q5 HFC met
brandstofcellen. Alleen zien ze daar weinig toekomst in, zo lang er geen netwerk voor bevoorrading
met waterstof is.

Deze eerste e-tron op R8-basis die Audi onthulde komt vanaf 2012 in superkleine productie bij de sportafdeling quattro GmbH.
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worden. Helaas is die er niet in een e-tron-model,
en dus werkt Audi aan vloeistofkoeling voor de
accucellen, om ze nog sneller af te koelen.

Laden en levensduur
Met een goed klimaat is de levensduur van een
accupakket nog niet veiliggesteld. De gangbare
eis is dat accu’s bij goed gebruik tien jaar mee
moeten gaan. Heel wat meer dan Li-ion-cellen in
allerlei elektronische apparatuur, die ook lang niet
zoveel vermogen hoeven te leveren. Vandaar dat
in auto’s Li-ion-cellen 40% zwaarder zijn per kWh
opslagcapaciteit, dan het accuutje van bijvoor-
beeld een mobiele telefoon.
Hoe het precies zit met de levensduur moet ook
nog in de praktijk blijken. Li-ion-accu’s voor auto’s
zijn er in twee soorten. Eentje voor hybrides, die
snel veel vermogen kan leveren, en eentje die
langdurig belast kan worden voor elektrische 
auto’s . De eerste soort wordt voor de veiligheid
meestal niet verder dan 50% ontladen, om snelle
veroudering te voorkomen. Accu’s voor elektro-
auto’s kunnen tot 80% ontladen worden. Vandaar
dat Audi bij de R8 e-tron vermeldt: 53 kWh 
opslagcapaciteit, waarvan 42,4 kWh bruikbaar.
Maar al te vaak wordt bij accu’s alleen de maxi-
male capaciteit genoemd, niet het bruikbare deel
dat de actieradius van een auto bepaalt.
Dit is niets anders dan wat we al van loodaccu’s
weten. Niet te ver ontladen, niet te snel opladen,
anders gaan ze voortijdig stuk. Een behoorlijk 
Li-ion-accupakket vraagt uren aan het stopcon-
tact thuis om volledig op te laden. Spanning en
zekering van het thuisnet bepalen dat hooguit 
3,6 kW laadvermogen beschikbaar is, alleen als in
huis geen enkel elektrisch licht of apparaat ge-
bruikt wordt. Daarom rekent Audi liever met 
2,5 kW werkelijk beschikbaar laadvermogen.
Op krachtstroom is maximaal 11 kW, of met 32 A
zekeringen 22 kW beschikbaar. Maar laden aan
380 V gaat nog niet supervlot. Daar kunnen snel-
laadpunten met gelijkspanningladers uitkomst
brengen. Er zijn al van zulke laadpunten met 
50 kW vermogen. Alleen is dat niet echt goed voor
de levensduur van accu’s. Snelladen moet uitzon-

dering blijven, wil tien jaar levensduur haalbaar
zijn. Dus kijkt Audi ook naar alternatieven zoals in-
ductief (contactloos) laden via inductielussen
onder parkeerplaatsen. Ze zien weinig in accuwis-
selstations, die standaard accupakketten en stan-
daard uitwendige inbouwplaatsen vereisen.

Alles elektrificeren
Het volgende probleem is dat een verbrandings-
motor meer aandrijft dan alleen de transmissie. Wat
doen we met de waterpomp, aircopomp, kachel en
de vacuümbekrachtiger? Koelcircuits werken in
elektrische auto’s op elektrische pompen, de airco-
compressor moet ook elektrisch worden. Dat vraagt
al aardig stroom, een elektrische kachel nog meer.
Audi schetst dat een 6 kW elektrische kachel bij -
20ºC de actieradius van een elektro-auto halveert.
Het kan minder, denkt Audi, met een warmte-
pomp. Dat is een omgekeerde airco, kun je zeg-
gen. Onder druk vloeibaar gemaakt koelmiddel
expandeert en verdampt in een radiator, waarbij
warmte uit de buitenlucht wordt opgenomen.
Een condensator haalt in het interieur de warmte
er weer uit. In de e-tron coupéstudie probeert
Audi het uit, maar het duurt nog een paar jaar
voordat zo’n systeem productierijp is.

Daarnaast wordt gestudeerd op geheel of deels
elektrisch bediende remmen. Die sluiten beter
aan bij regeneratie van remenergie, waarbij de
vraag naar remvermogen optimaal verdeeld moet
worden tussen de wielremmen, en de als genera-
tor werkende aandrijfmotor. Met elektrische rem-
bediening is dat beter te regelen.
Er moet bijvoorbeeld rekening mee gehouden
worden dat de elektromotor bij stilstand geen
remwerking meer levert, tenzij hij wordt bekrach-
tigd (dus energie verbruikt). Dan zijn wielremmen
nodig. Bovendien heb je ze nodig voor hard rem-
men, dat redt de elektromotor niet alleen. Verder
kan niet meer sterk regeneratief geremd worden
als de accu’s vol zijn, ze zouden beschadigen.
Remregeling, met naadloze overgang tussen
motor- en wielremwerking, is alweer een nieuw te
ontginnen ontwikkelingsterrein.

Veel rekenwerk
Een lastig onderwerp bij elektrisch rijden blijft de
actieradius. Totdat heel veel betere en goedkopere
accu’s uitgevonden worden blijft die beperkt.
Daarom heeft de rijder liever een actieradiusmeter,
dan een acculading meter. Mede omdat het
stroomverbruik sterk afhangt van het aantal hulp-
apparaten dat meesnoept uit de accu, en omdat
de accucapaciteit ook afhangt van de temperatuur.
Acculading zegt niet veel, je moet ook het te ver-
wachten gemiddeld verbruik weten. Dat betekent
continu vooruit rekenen, liefst op basis van navi-
gatie. Waarin meteen aangegeven kan worden
waar acculaden onderweg mogelijk is. Want of het
nog flink gaat regenen, zodat ruitenwissers, licht
en ruitverwarming aan moeten ten koste van de
actieradius, dat kan ook het beste navigatiesys-
teem niet tevoren weten.
Elektrisch rijden wordt een uitstekende oefening
in zuinigheid. Ineens moeten we ons realiseren
dat een tank benzine gelijk staat aan een paar 
megawattuur energie. Dan hoef je niet op een ki-
lowattje meer of minder verbruik te kijken, maar
bij accustroom moet dat wel.

Remzadel

Kogelkringloop moer

Regelunit

Borstelloze elektromotor

Parkeerremblokkering

Overbrenging

Audi denkt ook aan geheel
of gedeeltelijk elektrisch be-
diende remmen. Zoals het
samen met Continental uit-
gewerkte EHB (elektro-hy-
draulik bremse), met deze
remklauw.

Aan de hand van het onderzoeksmodel e-tron coupé studeert Audi op kunstmatig geluid bij elektrisch rijden. Voetgangers of fietsers
horen anders een elektro-auto die minder dan 30 km/h rijdt niet.

11AMT002_artaudiemobility.qxp:Opmaak 1  2/7/11  2:20 PM  Page 61

4




