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TECHNIEK
Fully Integrated Road Safety Technology (F.I.R.S.T.)

De X5 is voor BMW een geheel
nieuw ontwerp. Het is een vier-
wielaangedreven auto die in de
Verenigde Staten zal worden ge-
bouwd. BMW, eigenaar van Rover,
liet weten dat vóórdat dit merk
werd verworven, het ontwerp van
de X5 al in een gevorderd stadium
verkeerde. De BMW wijkt overi-
gens duidelijk af van de Land
Rover en de Range Rover en is be-
doeld voor een ander koperspu-
bliek. Technisch verschilt de X5
ook sterk van de Rover-modellen.
Zo hebben de Britse auto’s een
apart chassis, terwijl de carrosserie
van de X5 zelfdragend is. De
BMW zal ook qua uitrusting een
ander publiek aanspreken. De X5
valt in de categorie SAV: Sports
Activity Vehicle. Opvallend (en af-
wijkend ten opzichte van andere
meer uitgesproken terreinvoertui-
gen) is wel dat de BMW beschikt
over onafhankelijke wielophan-
ging. Daarnaast is de X5 uitgerust
met DSC (Dynamic Stability Con-

trol), een automatische differen-
tieelrem (ADB; Automatic Diffe-
rential Brake) en HDC (Hill
Descent Control dat helpt bij het
afdalen van een heuvel). De X5
heeft tevens ASC (Automatic
Stability Control), CBC (Corne-
ring Brake Control) en een rem-
assistent (HBA; Hydraulic Brake
Assistent).

Veiligheid als totaalconcept
F.I.R.S.T. staat voor Fully Integra-
ted Road Safety Technology. In dit
concept zijn alle door BMW reali-
seerbare veiligheidsvoorzieningen
opgenomen. Eveneens bevat het
een aantal onderwerpen dat nog in

studie is, zoals het automatisch la-
ten reageren van de auto op het ge-
drag van andere voertuigen. Bij-
voorbeeld een voorziening die de
remmen activeert bij het (te) dicht
naderen van voorliggers (filerij-
den). F.I.R.S.T. behelst drie aan-
dachtsgebieden:
● actieve veiligheid;
● passieve veiligheid met inbegrip

van de bescherming van passa-
giers;

● voertuigbeveiliging.
Om met het laatste te beginnen.
Voertuigbeveiliging omvat onder
meer diefstalbeveiliging met inbe-
grip van wegrijblokkering op af-
stand in het geval dat de bestuurder
de sleutel is verloren, PDC (Park
Distance Control) ten behoeve van
het voorkomen van schade bij het
parkeren en speciale glassoorten
om inbraak te bemoeilijken.

Passieve veiligheid
Bij producent en consument staat
passieve veiligheid volop in de be-
langstelling. Naar aanleiding van
NCAP-tests verschijnen er regel-
matig publikaties over auto’s die
de botsproeven niet doorstonden.
Voor autofabrikanten is het belang-
rijk voertuigen te produceren die

De BMW X5 met zelfdragende car-
rosserie en onafhankelijke wielop-
hanging is het eerste vierwielaan-
gedreven project waarop het
veiligheidsconcept F.I.R.S.T. is
losgelaten.‘Een harde kern in een
zachte schaal’noemt BMW de toe-
gepaste constructie.De zichtbare
carrosseriedelen zullen bij een
aanrijding de eerste klappen op-
vangen. Is de botsingsenergie nog
groter dan leiden de bodemplaat,
de A-stijlen en het schutbord de
energie door naar de versterkte
tunnel en de overgedimensioneer-
de dorpels.De dakconstructie
helpt de zijstijlen bij het verwerken
van zijdelings ingebrachte bot-
singsenergie.

De X5 ondergaat hier een van de bots-
proeven in het kader van de NCAP-
tests.Het is hier een frontale aanval op
een harde tegenligger met een snelheid
van 56 km/h.

BMW geeft bescherming inzittenden hoge prioriteit

Safety first
De wensen van toekomstige kopers en de technische

mogelijkheden vormen de leidraad bij het ontwerp

van een auto. Het veiligheidsaspect speelt hierbij een

steeds grotere rol. Vanaf de eerste schetsen op de

tekentafel streven technici naar een optimaal veilig

voertuig. BMW vat alle inspanningen op dit gebied

samen onder de noemer ‘F.I.R.S.T.’ en toont met de

nieuwe X5 wat het merk verstaat onder veiligheid.
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op z’n minst deze proeven kunnen
doorstaan. Dit geldt uiteraard ook
voor BMW, waar het ontwerp ge-
richt op veiligheid op de computer
begint. Aan de hand van rekenmo-
dellen (FEM: Finite Element Me-
thod = eindige elementen metho-
de) krijgt men een indruk hoe een
bepaald ontwerp zich zal gedragen
als er een zekere kracht op wordt
uitgeoefend. Het FEM-ontwerp
van de X5 omvat overigens ruim
450.000 van deze elementen. Deze
rekenkundige simulatie van een
botsproef toont aan waar verbete-
ringen moeten worden aange-
bracht, alvorens het ontwerp in
metaal wordt vertaald en er met re-
delijk ‘succes’ een echte botsproef
mee kan worden uitgevoerd.

Bij deze rekenmodellen wordt al
uitgegaan van de krachten die de
toe te passen metaalsoorten kun-

nen verwerken. Bij de X5 koos
BMW voor bijzonder trekvaste
metaalsoorten (ZSTE 180 BH tot
ZSTE 300 BH) die tevens de ei-
genschap bezitten dat ze in de ge-
wenste vormen zijn te buigen, zo-
dat ze schokbelastingen optimaal
verwerken. Gerelateerd aan het ge-
wicht is 56 procent van het ge-
bruikte plaatmateriaal zeer trek-
vast. Gerelateerd aan het totaal aan
plaat dat bloot staat aan weersin-
vloeden wordt 97 procent verzinkt
plaat gebruikt. Dit om te waarbor-
gen dat de grote veiligheidsreser-
ves tot in lengte van jaren onder
diverse klimatologische omstan-
digheden (corrosie!) behouden
blijven.

Harde kern, zachte schaal
Afgezien van de toegepaste mate-
rialen is de constructie bepalend
voor de veiligheid van de inzitten-
den tijdens een botsing. Hiervoor
werkt BMW onder het devies een
harde kern in een zachte schaal.
Deze schaal wordt gevormd door
de zichtbare carrosseriedelen die
tijdens een botsing volgens een
vast protocol knikken en kreuke-
len. De harde kern bestaat uit de
bodemgroep met de A-stijlen en
het schutbord. Tijdens een botsing
wordt de energie via deze onderde-
len in de versterkte tunnel en de
ruim bemeten dorpels geleid. De
B-stijlen en in het geval van de X5
ook de C-stijlen nemen de bot-
singsenergie bij een zijdelingse
aanrijding. Vanzelfsprekend ver-
vult ook het dak een rol in het op-
vangen van botsingsenergie waar-
bij de stijlen zijn betrokken.

Zachte landing
De X5 is, net als andere BMW’s,
uitgerust met een scala aan airbags.
Nieuw is dat de rechter voorstoel
herkent of er iemand gebruik van
maakt. In de bekleding is een sen-
sorfolie aangebracht die de massa
van een eventuele passagier aan het
regelapparaat van de airbags door-
geeft. Dit is gedaan om de repara-
tiekosten te drukken. Immers, een
airbag die tijdens een aanrijding
wordt geactiveerd en waar niemand
‘gebruik’ van maakt, moet toch
worden vervangen. Nieuw is ook
de ITS-hoofdbeschermingsairbag
(Inflatable Tubular Structure).
Deze heeft een plaatsje gevonden
in de dakconstructie en komt bij ac-
tivering diagonaal op zijruithoogte
te hangen. Het is ook echt een
structuur en niet zomaar een ‘bal-
lonnetje’. In opgeblazen toestand
voelt deze airbag hard aan. Net als
een autoband heeft hij een sterke
buitenlaag en een luchtdichte bin-
nenvoering. De ITS-airbag wordt
opgeblazen door een gaspatroon
die onder het dashboard is gemon-
teerd.

Een ander nieuw item bij BMW
is de veiligheids-accuklem. Bij een
aanrijding zorgt een elektrisch con-
tact tussen de kabel en de accuklem
er voor dat binnen 1 milliseconde,
door de werking van een pyrotech-
nisch ontstekingsmechanisme, het
elektrische systeem stroomloos
wordt gemaakt. De ontstekingsim-
puls wordt geleverd door het regel-
apparaat van de airbags. Overigens
blijft het elektrische systeem, dat
airbags, waarschuwingsknipper-
lichten en telefoon voedt, wel in-
tact. 

Actieve veiligheid
BMW wil de bestuurder in kritieke
situaties zoveel mogelijk ontlasten.
Actieve veiligheid is altijd al een
van de sterke punten geweest van
BMW: krachtige motoren, een uit-
gebalanceerd onderstel en stevige
stoppers zijn het visitekaartje van
het merk. In de nieuwe X5 heeft
BMW een aantal extra veiligheids-
voorzieningen toegepast. Naast
ABS en ASC+T (antiblokkeersys-
teem en antislipregeling) is hij uit-
gerust met DSC, CBC en HBA.

DSC staat voor Dynamische
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Een visuele weergave van een
aantal elektronische componen-
ten, inclusief veiligheidsvoorzie-
ningen,die BMW in haar modellen
toepast.
1 Rembekrachtiger
2 DME-module (Digitale Motor 

Elektronika,elektronische 
regeleenheid)

3 DSC module, inclusief 
ABS/ASC/DSC

4 DSC bekrachtigingspomp
5 Bekabeling met CAN-bussen
6 Elektronisch gaspedaal 

(diesel)
7 Gasklepregeling (ottomotor)
8 DSC stuurhoeksensor
9 DSC dwarskrachtsensor
10 DSC giersnelheidssensor
11 ABS/ASC/DSC-sensoren

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



TECHNIEK
Fully Integrated Road Safety Technology (F.I.R.S.T.)

Overige ontwikkelingen
Het veiligheidsconcept F.I.R.S.T.
van BMW omvat nog een groot
aantal nieuwe veiligheidsaspecten.
Zo is als optie op de 5- en 7-serie
sinds 1998 en op de 3-serie vanaf
dit voorjaar een bandenspannings-
controlesysteem leverbaar. Op de
5-serie is ook een elektronisch
schokdempersysteem verkrijgbaar.
F.I.R.S.T. bevat ook aspecten als
klimaatregeling, achteruitkijkspie-
gels, verlichting, enz. Het grote
aantal veiligheidsaspecten geeft
aan dat BMW planmatig bezig is
de veiligheid te bevorderen.

Atte Roskam

Stabilitäts-Control en is een voer-
tuigstabiliteitsregeling met behulp
van een motoringreep en wielge-
richte remingreep. Het is te verge-
lijken met het ESP van Bosch.

CBC staat voor Cornering Brake
Control. Deze voorziening voor-
komt dat bij het remmen in een
bocht het voertuig in een slip raakt.
Het systeem verzorgt een drukmo-
dulatie over de remmen van de vier
wielen. Het is dus een extra functie
binnen ABS.

HBA (Hydraulic Brake Assis-
tent) is een remassistent. Uit onder-
zoek is gebleken dat bij een paniek-
stop de bestuurder wel snel rea-
geert en snel wil remmen, maar
bang is om ‘vol’ in de ankers te
gaan. Met ABS is dat geen pro-
bleem, want de wielen blokkeren
niet. In een dergelijke situatie
maakt de bestuurder dus geen opti-
maal gebruik van de remcapaciteit.
Hiervoor heeft BMW het HBA-
systeem ontwikkeld. 

Tot nu toe maakte de remassis-
tent gebruik van het vacuümge-
deelte van de rembekrachtiger. Het
HBA is echter een hydraulische
remassistent. Naast de parameters
druk en de snelheid waarmee de
bestuurder het rempedaal bedient,
wordt de snelheid van de carrosse-
riebeweging (knikken) in het sys-
teem betrokken.

De ‘Inflatable Tubular Structure’,
oftewel de ITS-hoofdbescher-
mingsairbag.Deze beschermt
inzittenden tegen ernstig hoofd-
letsel bij een zijdelingse impact.
De ITS is in de dakconstructie ver-
werkt,bestaat uit een sterk weef-
sel met een luchtdichte binnen-
voering die in geval van een cala-
miteit door een gaspatroon onder
het dashboard wordt opgeblazen.

De nieuwe veiligheids-accuklem
van BMW zorgt dat bij een botsing
de accu automatisch wordt losge-
koppeld van de rest van het elek-
trisch systeem (kabel naar start-
motor en generator).Het (deel-)
systeem dat de veiligheidsvoor-
zieningen voedt (airbags,waar-
schuwingsknipperlichten, tele-
foon) blijft hierbij functioneren.
Het pyrotechnisch ontstekings-
mechanisme dat door het regel-
apparaat van de airbags wordt ge-
activeerd,zorgt voor een razend-
snel functioneren;hier weerge-
geven in milliseconden.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




