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De auto van de toekomst wordt een multimedia centrum, voorziet Siemens VDO. Voor noodzakelijke
informatie en vermaak, maar ook veiligheid. Zie de projectie in de voorruit, met navigatieaanwijzing,
geldende maximum snelheid, en beeld van nachtzichtapparatuur.

Nu al laat zich aanzien dat een of ander naviga-
tiesysteem binnenkort in elke nieuwe auto aan-
wezig zal zijn. Waarin ook steeds gebruikelijker
is dat via Bluetooth-verbinding draadloos con-

tact tussen mobiele telefoon en autodashboard
wordt gelegd. Als telefoon en navigatie met
elkaar kunnen praten, en spraakbesturing wat
verder gevorderd is, kan het boven beschreven

Siemens VDO elektronica voor de toekomst

Auto’s die luisteren 
in alle talen

scenario werkelijkheid worden. De auto verstaat
me, zoekt uit mijn mobiele telefoon het gewen-
ste nummer met bijbehorend adres, dat gaat
door naar het navigatiesysteem, aangesloten op

Gehaast zeg ik “Bel Kooi-

stra voor me en navigeer

naar zijn adres”. Na een

moment bedenktijd vraagt

mijn auto “wilt u privé of

zakelijke gegevens gebrui-

ken?” Als ik kies voor zake-

lijk verschijnt al snel een

brede pijl op de voorruit

die me naar Kooistra’s kan-

toor zal leiden. Zo onge-

veer ziet Siemens VDO het

infotainment anno 2020.
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een voorruitbreed head-up display.
Siemens VDO is er druk aan bezig, een deel van
deze noviteiten werkt in proefopstellingen al
heel aardig. Volgens hen zal een auto in de toe-
komst niet meer zonder navigatie en draadloze
verbinding met de buitenwereld kunnen. Nu al
kunnen navigatiesystemen via mobiele telefo-
nie hun benodigde geografische gegevens
binnenhalen. En aanvullende informatie, zoals
TMC-verkeersinfo en ‘points of interest’ zoals
tankstations, hotels, restaurants en ga zo maar
door.

Sturing op afstand
Nog een klein stapje en we zijn bij internet-
achtige systemen om onderweg elk soort
gewenste informatie op te vragen. Of automa-
tisch te ontvangen: Siemens ziet aankomen dat
snelheidsbeperkingen, afremmen voor mist,
files of ongelukken en meer van zulke actieve

verkeersgeleiding eraan komt. Er zijn in
Duitsland al plannen voor, om de verkeersvei-
ligheid te verhogen. Zo gaat een netwerk buiten
de auto naadloos aansluiten op een netwerk in
de auto. Daar kan de navigatie gekoppeld wor-
den aan van alles. Aan meesturende koplam-
pen, aan stabiliteitssystemen. Of aan het motor-
management, niet alleen om snelheidsbeper-
kingen eventueel dwingend op te leggen.
Zuinig en schoon rijden kan ook sterk gediend
zijn bij automatische regeling van motor en
transmissie naar aanleiding van de weg waar
de auto rijdt. Automatisch afremmen voor
bochten, terugschakelen voor hellingen, vroeg
opschakelen in de stad, het kan ooit helpen om
Euro 6-normen te halen.
Auto’s gaan ook met elkaar communiceren
voor automatische snelheidsregeling en voorko-
ming van ongevallen. Zo kunnen ze waarschu-
wen bij inhalen of afslaan, wanneer een andere

auto kort achter je rijdt op een andere rijbaan.
Koppel het aan navigatie, dan waarschuwt de
auto ook als je onachtzaam niet netjes in je rij-
baan blijft.

Simpele, overzichtelijke bediening
Ook in de toekomst gaat niemand achter het
stuur zitten internetsurfen. Autorijden moet
juist makkelijker en nog comfortabeler worden,
de nieuwe toevloed van informatie maakt het
al ingewikkeld genoeg. Veel aandacht verdient
dus de interactie tussen mens en auto, de
‘Human Machine Interface’ die zo min mogelijk
aandacht moet vragen. Siemens VDO ziet men
een grote rol voor head up displays die geselec-
teerde informatie direct in het zicht op de voor-
ruit projecteren. Het mooist zou zijn wanneer
de hele voorruit gebruikt kon worden. Het
beeld van een nachtzicht camera zou dan over
het echte uitzicht heen getoond worden, alsof

Zoiets als de i-Drive knop van BMW is bij EasyControl uitgebreid met een
drukgevoelig ‘schrijfvak’ bovenop. Dat werkt als toetsenbord voor alle talen,
schrijf met je vinger een letter of symbool erop en dat wordt door de boord-
elektronica herkend.

Het vervolg op conventionele en driedimensionale navigatie is virtuele beeld-
vorming. Een camera bekijkt de weg voor je, het navigatiesysteem analyseert
dit beeld en maakt pijlen op de weg, het mooist zou zijn die pijlen dan op de
voorruit te projecteren.
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Stapsgewijze ontwikkeling
Er wordt voortgang geboekt, Siemens VDO kon
op de pc een programma demonstreren dat de
uitspraak (her)kent van alle Duitse plaatsna-
men, en nog elf andere talen verstaat. Ook iets
lastigs als “‘s Gravenhage” werd herkend. Als er
maar niemand doorheen kletst. Dat zal mis-
schien ooit geen probleem meer zijn, er wordt
gewerkt aan een programma dat bij teveel sto-
rend geluid liplezen gebruikt als ondersteuning
voor spraakherkenning.
Aan de basis ligt programmatuur voor de
omzetting van gesproken naar geschreven let-
tergrepen of symbolen. En andersom, zodat
multimediasystemen op natuurlijke toon
berichten kunnen voorlezen en navigatieaan-
wijzingen geven. Nu worden 75.000 woorden
herkend, in 2012 moeten dat er 300.000 zijn

geworden, over alle talen gerekend. Eind dit
jaar komt een simpel spraakgestuurd systeem
van Siemens VDO dat 30 woorden kent, half vol-
gend jaar een uitgebreider systeem.
In feite al mogelijk is 3d-navigatie, met driedi-
mensionaal beeld van gebouwen en wegen van-
uit vogelvluchtperspectief. Daarin kun je je
makkelijk oriënteren, het navigatiebeeld lijkt
op de werkelijkheid. Het wachten is op driedi-
mensionale in plaats van ‘platte’ beelden van
de wereld in geografische databestanden. En
navigatiesystemen met harddisk, zo vanaf 2008,
want een DVD kan de hoeveelheid gegevens al
niet meer aan en hoest ze niet snel genoeg op.
Wordt dat het probleem van de toekomst, file-
vorming op de elektronische snelwegen? ●

Peter Fokker

je zelf met infrarood ogen diep in het duister
kijkt. Ook voor navigatie zou het ideaal zijn,
om de berekende route precies op de weg te
projecteren.
Informatie opvragen moet zonder toetsenbord
mogelijk zijn. Bovendien moet apparatuur voor
navigatie en communicatie liefst wereldwijd
bruikbaar zijn, ook met niet-Westers schrift
zoals Chinees, Arabisch of Cyrillisch. Daarvoor
ontwikkelt Siemens VDO ErgoControl, een
knop met drukgevoelig schrijfvlak waarop je
zonder te kijken met je vinger letters, cijfers en
symbolen kunt schrijven die telefoon of naviga-
tiesysteem herkennen. Nog makkelijker is het
werken met gesproken commando’s, liefst wan-
neer als sleutelwoorden uit een normaal zins-
verband herkend worden. Makkelijk in het
gebruik, maar enorm lastig te realiseren.

Met elektronica en communica-
tie, specialiteiten van Siemens, is
in de toekomst vrijwel niets
onmogelijk. Om uit die grenzen-
loze mogelijkheden producten te
kiezen waaraan werkelijk
behoefte zal zijn heeft het
bedrijf een centrale afdeling
Corporate Technology, die een
jaar of vijftien vooruit kijkt. Met
wetenschappelijke middelen
schat die afdeling ten dienste
van het hele concern in hoe de
wereld en de techniek zich gaan
ontwikkelen.
Wat komt daar voor de auto uit?
Nauwelijks verrassend is de voor-
spelling dat in 2020 China hard
op weg is een even grote auto-
markt te worden als de VS en
West-Europa. Terwijl de autover-
koop in de VS, West-Europa en
Japan stabiel zal blijven. Wel
opmerkelijk dat China op de voet

gevolgd zou worden
door Centraal en
Oost Europa, zeg
maar alle voormalig
communistische lan-
den. Terwijl de markt
in India zich wat
langzamer ontwik-
kelt, maar in 2020
toch al net zo groot
zal zijn als die van
Japan. De wereldwij-
de autoverkoop zal
tegen die tijd dubbel
zo groot zijn als nu,
circa 100 miljoen
stuks.
In de traditionele
grote markten (VS, EU, Japan)
vergrijst de bevolking. Daarom
gaat hier de auto ‘on-line’.
Permanente communicatie met
de buitenwereld zorgt voor
gemak, vermaak, geleiding van

steeds drukker verkeer, meer ver-
keersveiligheid en milieubescher-
ming. Wat niet veel verandert,
denkt Siemens, is de aandrijving.
Zie bijgaande grafiek: meer die-
sel, een beetje hybride, een toef-

Waar gaat het heen?

je gas. Waterstof is ook in 2020
nog te duur om te maken en op
te slaan, alternatieve brandstof-
fen krijgen pas na dat jaartal een
groter aandeel. ●

Op welke brandstof gaan we rijden? In staafdiagram hier de situatie nu en de verwachting
voor 2020 naast elkaar.

Sustainable mobility prognose voor diverse aandrijfsystemen

• Inwendige verbrandingsmo-
toren blijven overheersen

• Benzine- en dieselverbran-
ding worden meer
gelijkaardig

• Aandeel van waterstof-
motoren en brandstofcellen
blijft klein

• Groeiende vraag naar 
hybride aandrijfsystemen

benzine      diesel       hybride     aardgas/LPG     waterstof/brandstofcel

EU                      USA                  Azië                       Japan
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