
Chiếc xe với ý tưởng I Vision Dee của BMW 
thay đổi màu sắc trong vài giây 

Chiếc xe với ý tưởng mới tại CES 2023 này sử dụng công nghệ 
mực điện tử để chuyển đổi giữa 32 màu thân xe, trong khi kính 
chắn gió của nó mang đến cái nhìn về "thực tế hỗn hợp". 

Trên toàn thế giới các màu xe phổ biến nhiều nhất là trắng, đen và xám, 

theo thứ tự đó — thể hiện mức độ nhàm chán của người mua ô tô. Một 

phần của điều này có thể là mong muốn không nổi bật, và một phần của nó 

chắc chắn là những chiếc xe có màu sắc tỉnh táo hoạt động tốt nhất khi nói 

đến việc giữ giá trị lâu dài. BMW hy vọng sẽ khắc phục được câu hỏi hóc 

búa về màu sắc này bằng một chiếc xe ý tưởng mới không chỉ thay đổi 

màu sắc theo lệnh mà còn sử dụng mực điện tử để tạo nét mặt với lưới tản 

nhiệt và đèn pha. Nó thậm chí có thể chiếu một màn hình hiển thị head-up 

trên toàn bộ kính chắn gió. 

 

Bản quyền BMW 



Được giới thiệu tại triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas, i Vision Dee của 

BMW cũng nhỏ gọn đến bất ngờ. Và trong khi rõ ràng từ tương lai, thay vì 

đánh dấu vào tất cả các ô xe ý tưởng thông thường (vô lăng gấp; lái xe tự 

động trong phòng chờ di động; khát vọng bay), i Vision Dee sử dụng công 

nghệ hiện có dưới dạng màn hình hiển thị ngẩng đầu (HUD) và trợ lý ảo, sau 

đó nhằm mục đích khám phá nơi họ có thể đi, trước khi kết thúc thập kỷ này. 

Cải thiện khả năng từ thang độ xám, đen trắng của khái niệm BMW iX Flow 

được trình chiếu tại CES 2022, mẫu xe mới nâng tầm bằng cách sử dụng 

240 tấm mực điện tử màu, mỗi tấm có 32 tùy chọn màu sắc. Đây là những 

đường cắt laser và áp dụng cho thân xe và bánh xe với cái gọi là phim 

ePaper do công ty E Ink của Hoa Kỳ sản xuất. 

Kết quả là một chiếc xe có thể, vào bất kỳ ngày nào, bất kỳ màu nào bạn 

thích — hoặc, nếu ý thích nghệ thuật của bạn ra lệnh, có một mô hình 

phân đoạn hoặc chia độ bằng cách sử dụng nhiều màu cùng một lúc. An, 

giống như màn hình Amazon Kindle của bạn, nó chỉ tiêu thụ điện năng khi 

thay đổi trạng thái (hoặc trong trường hợp này là màu sắc). Một khi nó đã 

chuyển sang màu sắc, không cần năng lượng. 

Kính chắn gió thực tế hỗn hợp 
Dee trong “i Vision Dee” là viết tắt của Digital Emotional Experience, và 

cũng là tên của trợ lý giọng nói của xe. Lần đầu tiên thử nghiệm rất nhiều 

với hệ thống điều khiển bằng giọng nói của riêng mình, sau đó chắc chắn 

sẽ chuyển sang Alexa, BMW không nao núng giờ đây một lần nữa đi theo 

con đường riêng của mình với. Mục đích là để Dee hoạt động giống như 

các trợ lý giọng nói khác nhưng cũng tích hợp chặt chẽ với HUD thế hệ 

tiếp theo có khả năng chiếm toàn bộ kính chắn gió, không chỉ là mảng kính 

nhỏ mà các hệ thống ngày nay chiếu vào. 

Sử dụng Thanh trượt thực tế hỗn hợp (Mixed Reality Slider), HUD có thể được 

người lái điều chỉnh từ giai đoạn 1, nơi nó chiếu lên một dải nông chạy toàn 

bộ chiều rộng của đáy kính chắn gió, đến giai đoạn 5, nơi toàn bộ kính chắn 

gió được bao phủ bởi một thế giới ảo, che khuất bề ngoài thực. Giữa hai 

thái cực này là các chế độ hiển thị thông tin liên quan đến lái xe, nội dung 



của hệ thống liên lạc và các dự báo thực tế tăng cường (ví dụ: hiển thị 

đường đi dự đoán của người đi xe đạp trong điểm mù của người lái xe). 

Khi người lái chuyển qua các chế độ này, một giao diện dự kiến sẽ lấp đầy 

nhiều kính chắn gió hơn cho đến khi tầm nhìn ra hoàn toàn ảo. 

BMW cho rằng có "tiềm năng rất lớn" cho công nghệ chiếu màn hình như 

vậy, vượt xa những màn hình hiển thị head-up nhỏ gọn mà người lái xe đã 

quen thuộc trong hai thập kỷ qua. 

Sẽ dễ dàng giả định giai đoạn 5 của hệ thống Dee dành cho một chiếc xe 

tự hành hoàn toàn, nơi hành khách có thể tắt khỏi thế giới bên ngoài và 

xem phim hoặc nội dung được phát trực tuyến khác. Tuy nhiên, như một 

dấu hiệu cho thấy sự hạn chế trong cách tiếp cận của BMW với khái niệm 

này, i Vision Dee không có công nghệ lái xe tự động nào cả. 

Adrian van Hooydonk, giám đốc thiết kế của Tập đoàn BMW, cho biết: 

"Thực tế tăng cường là thứ không chỉ thú vị mà còn thực sự hữu ích cho 

việc định hướng người lái. Bạn có thể tập trung vào con đường phía trước 

và thông tin bạn cần dường như sẽ được chiếu lên đường. Những gì chúng 

tôi đang giới thiệu trên chiếc xe Vision này là một công nghệ mới cho phép 

bạn sử dụng toàn bộ chiều rộng của kính chắn gió". 

Tầm nhìn chung 
Muốn xác định rằng đây không phải là vaporware (được công bố nhưng 

chưa sản xuất hoặc có trên thị trường), Van Hooydonk cho biết BMW đang 

nghiêm túc xem xét việc xây dựng loại màn hình HUD được hiển thị trong 

khái niệm i Vision Dee. "Chúng tôi thấy rất nhiều lợi ích bởi vì, một lần nữa, 

đôi mắt của bạn đang tập trung vào con đường," ông nói thêm về cách 

công nghệ có thể thay thế màn hình bảng điều khiển thông thường và xem 

các cụm đồng hồ được loại bỏ hoàn toàn từ phía sau vô lăng. 

BMW cho biết một phiên bản sản xuất của công nghệ HUD mới của họ sẽ 

được sử dụng trên ô tô do từ năm 2025 trở đi. Nó đề cập đến những chiếc 

xe điện chưa được báo trước này là Neue Klasse của nó. 

Mặc dù ấn tượng ở dạng ý tưởng, BMW đảm nhận tương lai của HUD xe 

hơi không phải là duy nhất.  



Công ty công nghệ WayRay của Thụy Sĩ cũng đang nghiên cứu một giao 

diện thực tế tăng cường tiên tiến cho kính chắn gió. Công ty tuyên bố 

không có HUD hiện có nào khác có thể phù hợp với hình ảnh 3D của nó, 

cho thấy tốc độ và phạm vi hoạt động, bản đồ và quỹ đạo của xe dọc theo 

con đường phía trước. 

Các OEM ô tô khác cũng đang làm việc trong không gian này, với việc 

Mercedes thêm lời nhắc điều hướng vào nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp 

từ camera hướng về phía trước, trong khi cả Audi và Ford đang điều tra 

các cách để chiếu thông tin người lái lên đường bằng đèn pha LED. Được 

tiết lộ vào tháng 2022 năm XNUMX, hệ thống của Ford hướng đến việc lái 

xe vào ban đêm, nơi cảnh báo cảnh báo về giới hạn tốc độ, các ngã ba 

sắp tới và thời tiết băng giá được chiếu sáng trên đường. 

Người bạn đồng hành kỹ thuật số "thân thiện" 
Trợ lý nâng cao trong xe hơi cũng là một chủ đề nóng. Trong khi một số 

nhà sản xuất muốn trình điều khiển sử dụng Siri hoặc Trợ lý Google thông 

qua điện thoại thông minh được kết nối, những nhà sản xuất khác cũng 

đang đi theo con đường riêng của họ. Nio, một công ty xe điện của Trung 

Quốc có kế hoạch mở rộng ở Mỹ và châu Âu, có Nomi, một trợ lý ảo có 

khuôn mặt kỹ thuật số được đặt trong một màn hình bảng điều khiển 

chuyên dụng quay sang người lái khi nói chuyện. 

Trợ lý Dee của BMW không có khuôn mặt (face), ít nhất là không phải ở 

Mỹ và châu Âu, nhưng BMW cho biết nét mặt (facial) có thể xuất hiện ở thị 

trường Trung Quốc, nơi nhu cầu về công nghệ như vậy lớn hơn. 

Van Hooydonk nói: "Chúng tôi muốn đưa ra một tuyên bố lớn hơn ngoài 

khả năng nhận dạng giọng nói. " "Chúng tôi muốn nói rằng toàn bộ chiếc 

xe của bạn sẽ trở thành người bạn đồng hành." Để đạt được mục tiêu đó, 

khái niệm được thể hiện ở Las Vegas trong tuần này cũng sử dụng màn 

hình mực điện tử trong đèn pha của nó để truyền tải cảm xúc, có khả năng 

cho người đi bộ và những người lái xe khác, hoặc khi được chủ sở hữu 

của nó tiếp cận. BMW tuyên bố một số tâm trạng (mood) nhất định như 

niềm vui, sự ngạc nhiên và sự chấp thuận có thể được thể hiện một cách 

trực quan. 



Cái gọi là kịch bản chào mừng này cũng có thể bao gồm việc chiếc xe 

chiếu hình đại diện của người lái xe lên cửa sổ bên khi phát hiện ra sự 

hiện diện của họ, BMW cho biết. Đó chắc chắn là một cách mới lạ để phát 

hiện chiếc xe của bạn giữa những người khác trong một bãi đậu xe đông 

đúc, và cùng với nét mặt của đèn pha, tất nhiên bạn sẽ được nhắc đến 

Lightning McQueen (một chiếc xe cổ hư cấu được nhân hóa, là nhân vật 

chính của loạt phim hoạt hình Pixar Cars, chủ yếu do nam diễn viên Owen 

Wilson lồng tiếng.) 

Thiết kế giảm thiểu (Reductive Design) 
Bản thân khái niệm Dee, ít nhất là trong mắt chúng ta, là cổ điển một cách 

tuyệt vời. Đó là một thiết kế ba hộp có thể đã ngồi lúng túng trước công 

nghệ được cho là chảy máu được giới thiệu trong và ngoài, nhưng nó hoạt 

động, và là một thiết kế mà chúng tôi hy vọng BMW có thể biến thành hiện 

thực như một phần của những chiếc xe Neue Klasse của mình. Từ một 

công ty bị chỉ trích vì iX vô duyên và thách thức i7, khái niệm nhỏ gọn này 

là một luồng gió mới. 

Van Hooydonk nói rằng đó là một hình dạng đến từ việc đun sôi nhiều năm 

ngôn ngữ thiết kế của BMW thành "những yếu tố tinh túy của BMW". Van 

Hooydonk nói: "Đối với chiếc xe này, chúng tôi đã đưa nó lên một tầm cao 

mới và giảm đáng kể số lượng các yếu tố, bởi vì chúng tôi muốn các khía 

cạnh kỹ thuật số chiếm vị trí trung tâm. " 

Van Hooydonk nói về một chiếc xe, mặc dù đơn giản, nhưng có thể nhận 

ra là BMW nhờ sự mới của nó trên lưới tản nhiệt phía trước hình quả thận 

của công ty, đèn pha tròn đôi và "Hofmeister kink", nơi cửa sổ phía sau bị 

chèn ép ở trụ C. Điều có lẽ gây sốc nhất là làm thế nào i Vision Dee không 

phải là một chiếc SUV nặng 3 tấn hay một chiếc crossover cưỡi cao. Nó 

tránh xa những nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng và thay vào đó là 

những gì van Hooydonk nói BMW được biết đến nhiều nhất: một chiếc 

sedan thể thao nhỏ gọn. 



 

Xe iVisionDee Concept của BMW - Bản quyền BMW 

Bên trong, giống như nhiều mẫu xe ý tưởng khác, i Vision Dee có nội thất 

chuyên về chủ nghĩa tối giản. Không có điều khiển vật lý nào khác ngoài vô 

lăng, vì mọi thứ khác được điều khiển bằng cách nói chuyện với Dee và 

điều chỉnh mức độ thực tế ảo và tăng cường được chiếu lên kính chắn gió. 

BMW cho biết một cabin thưa thớt là tích cực từ quan điểm bền vững, và, 

trong khi các công nghệ trình chiếu mới của khái niệm này chắc chắn sẽ đắt 

tiền trong khi ở giai đoạn sơ khai, một bảng điều khiển trống khác rẻ hơn để 

sản xuất so với một chiếc được trang trí trong thiết bị đóng cắt vật lý. 

Độc giả quen thuộc với một số trợ lý giọng nói ô tô ngày nay có thể trợn 

mắt trước khái niệm Dee, nhưng BMW đang giữ một chân (hoặc hai ngón 

tay cái, đúng hơn) vững chắc trong thực tế ngày nay. Vô lăng của i Vision 

Dee có các điều khiển cảm ứng thông thường để điều hướng giao diện dự 

kiến. Hơn nữa, thay vì màn hình cảm ứng ngày nay với nhiều lớp giao diện 

gây mất tập trung, BMW yên tâm nói rằng họ sẽ thực hiện cách tiếp cận 

"tay trên vô lăng, mắt trên đường". 

Chủ tịch Tập đoàn BMW Oliver Zipse cho biết: "Với BMW i Vision Dee, chúng 

tôi đang giới thiệu những gì có thể khi hợp nhất phần cứng và phần mềm.  



Bằng cách này, chúng tôi có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của số hóa để 

biến chiếc xe thành một người bạn đồng hành thông minh". 

Về thời điểm thế hệ HUD tiếp theo có thể xuất hiện trên các phương tiện 

sản xuất, van Hooydonk nói: "Có một mốc thời gian thực sự khá dốc... 

Dòng thời gian bạn phải tưởng tượng là khoảng năm 2025. Đó là điểm 

khởi đầu của Neue Klasse, thế hệ xe mới của chúng tôi. Đó là khi chúng tôi 

muốn thấy một cái gì đó như thế này đạt được giai đsản xuất. 


