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ONDERDELEN
Brake by wire: evolutie van het remsysteem

Er lijkt duidelijke consensus te zijn
in de industrie dat op langere ter-
mijn de auto een elektrisch voer-
tuig wordt. Met een uitlaatgasloze
motor, zeer waarschijnlijk gevoed
door brandstofcellen die een of an-
dere organische brandstof omzet-
ten in elektrische energie. Alleen al
daarom ligt het voor de hand alle
niet-elektrische organen uit de auto
te laten verdwijnen, zoals mecha-
nisch-hydraulische remmen en be-
sturing. Zien we al niet een grote
opkomst van elektro-hydraulische
of volledig elektrische stuurbe-
krachtiging? Daarnaast wordt de
autorijder steeds intensiever geas-
sisteerd door elektronische hulp-

jes, vooral om de rijveiligheid te
verhogen. Het is veel praktischer
om zulke elektronica te koppelen
aan elektrische, dan aan mechani-
sche of hydraulische systemen.

Constructieve verbetering
Dat vergroot tevens de mogelijkhe-
den om bestaande elektronische re-
gelingen onderling te koppelen en
daarmee efficiënter en beter te la-
ten werken. En er zijn meer zwaar-
wegende voordelen. Elektrische
systemen zijn vaak lichter en
compacter, draadverbindingen tus-
sen de losse onderdelen laten beter
dan mechanische of hydraulische
verbindingen toe vrij te kiezen
waar de onderdelen in de auto in-
gebouwd worden.

Dit opent nieuwe mogelijkhe-
den om de botsveiligheid te verho-
gen. Neem als sprekend voorbeeld
het remsysteem. Door massieve
delen als hoofdremcilinder en rem-
bekrachtiger weg te laten neemt
het risico flink af dat bij een aanrij-
ding via deze onderdelen de voe-

tenruimte van de cabine vervormt,
en het rempedaal gevaarlijk naar
binnen dringt. Bovendien laten de
remmen zien dat vaak de menselij-
ke bediening er toe leidt dat een
systeem niet optimaal presteert.

Al een jaar of dertig geleden zag
men in dat remmen met blokkeren-
de wielen niet ideaal is, daarom
deed in de auto ABS zijn intrede,
zoals vliegtuigen al hadden. Dat
leidde weer tot een ander pro-
bleem, waarop een jaar of tien ge-
leden de ‘remassistent’ werd be-
dacht. Want ABS werkt pas
optimaal wanneer bij een noodstop
onmiddellijk vol geremd wordt, en
dat doet lang niet elke bestuurder.
De remmen werden ook al ge-
bruikt om wielslip door aandrijf-
kracht tegen te gaan, in plaats van
een mechanisch sperdifferentieel.
Met als volgende stap ESP, dat de
remmen als hulp-stuurinrichting
gebruikt door ze spontaan per wiel
apart te bedienen. Mogelijk ge-
maakt dankzij ABS met een druk-
accumulator om de remdruk tot op

zekere hoogte onafhankelijk te ma-
ken van de rempedaalkracht.

Niet geheel elektrisch
Aan het remsysteem kunnen dus al
heel wat elektronische regelingen
gehangen worden. Waarbij ABS en
anti-slipregelingen bepaald niet
meer zijn voorbehouden aan duur-
dere auto’s, net zo min als elektro-
nische (in plaats van mechanische)
remkrachtverdeling. Zo bezien is
het een logische en eigenlijk nog
maar kleine stap om het gehele
remsysteem te elektrificeren. Al
enige tijd zien we prototypes van
elektrische remmen. Het is tech-
nisch mogelijk alle hydraulica ach-
terwege te laten, door een elektri-
sche stelmotor de remblokken te
laten aanduwen. Als eerste aanzet
heeft BMW bijvoorbeeld in de
nieuwe 7-serie al de handrem via
een stelmotor laten werken. Wat
meteen de mogelijkheid opende
om daaraan enkele extra functies te
hangen, zoals automatisch de
handrem aantrekken bij stoppen op
een helling, of bij stilstaan in een
file (om de kruipneiging met de
standaard automatische transmis-
sie te elimineren).

Aan volledig elektrisch remmen
kleven vooralsnog twee bezwaren.
Er moet een noodsysteem zijn dat
de remcapaciteit garandeert wan-
neer het elektrisch systeem mocht
uitvallen. Dat is kostbaar en levert
bovendien extra gewicht op: een
noodstroomvoorziening, of een
mechanisch reserve remsysteem.
Tevens moet zo’n stelmotor elek-
trisch redelijk krachtig zijn. Dat
vereist een 36 of 42 V boordnet om
de motor voldoende compact en
licht te maken; deze zal immers tot
het onafgeveerd gewicht behoren,
dat zo klein mogelijk moet zijn.
Daarom lijkt zeker voor de nabije
toekomst de keus vallen op een
elektro-hydraulisch systeem, waar-
in de conventionele wielremmen
behouden blijven en het niet al te

Mercedes Sensotronic wijst de weg
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Remspecialist Brembo sloot een overeenkomst met
SKF om elektromechanische remmen te ontwikkelen,
waarbij SKF de kennis inbrengt over sensoren en elektri-
sche servomotoren.Brembo doet er in dit proefmodel
meteen een koolstofvezel remschijf bij.
FOTO:BREMBO
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Elektrohydraulisch remsysteem SBC

In schaduwbeeld de Mercedes SL met
als eerste een brake-by-wire systeem.
Merk op dat de handrem nog gewoon
mechanisch werkt! De nieuwe genera-
tie van de E-klasse verschijnt volgend
voorjaar ook met dit remsysteem.
FOTO:MERCEDES

nieuwe BMW 7-serie.
De elektrische remmen komen

van het Amerikaanse Delphi, ook
in de VS wordt daar dus volop aan
gewerkt. Zo heeft de Amerikaanse
collega TRW volgens eigen bericht
al een opdracht om vanaf volgend
jaar een elektro-hydraulisch rem-
systeem te leveren aan ‘een grote
autofabrikant’. Zodra dat toege-
staan is kan TRW ook geheel elek-
trische remmen bieden. Verder is
een ontwikkelingscontract geslo-
ten voor regeneratief remmen, met
een ‘by wire’ systeem. Het gaat
dan om (geheel of deels) elektrisch
aangedreven auto’s, waarin men de
kinetische energie die bij remmen
verloren gaat wil terugwinnen door
de elektromotor als generator te la-
ten werken. Om met de motorrem
maximale elektrische energie te re-
genereren is het ideaal wanneer
een koppeling met het remsysteem
bestaat. Zodat de wielremmen niet
in actie komen als de motorrem
voldoende vertraging levert en bij
harder remmen de motorremwer-
king maximaal mee benut wordt.

De hoofdonderdelen van SBC in het echt.De remschijf op de foto geeft
een aardig idee hoe groot het hogedruk-regelblok ernaast is,en de elek-
tronica.SBC vereist geavanceerde computertechniek.
FOTO:MERCEDES

moeilijk is om fail-safe voorzie-
ningen op te nemen. Het hydrau-
lisch systeem kan in uiterste nood
weer direct gekoppeld worden aan
het rempedaal, om ongeregeld en
onbekrachtigd in elk geval nog
remvermogen te behouden.

Iedereen doet mee
Wettelijke eisen dwingen nu nog
om voor noodgevallen een mecha-
nisch remsysteem achter de hand
te hebben. Een originele oplossing
daarvoor zien we bij Peugeot/
Citroën, die dit (vooralsnog pas in
testmodellen) opvangt door alleen
aan de achterwielen elektrische
remmen toe te passen, met gewone
hydraulische remmen vóór. Daar-
mee kan al remvermogen en stabi-
liteit van de auto verbeterd worden
door ‘by wire’ remregeling, daar-
naast is een elektrische handrem
mogelijk. Dit laatste opent de weg
naar extra functies, zoals die in de
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Terugkoppeling
Tot hier toe lijkt het of de mens
buitenspel staat, en het afremmen
geheel in handen komt van een
elektrische hydrauliekpomp plus
een uitbreiding van de vaak al aan-
wezige regel-elektronica. Zo is het
natuurlijk niet, de berijder moet
nog steeds aangeven wanneer en
hoe sterk afgeremd moet worden.
Al begrijpt u, dat het weer een stap
dichterbij komt, om intelligente
sensoren te laten meten, of afrem-
men noodzakelijk is, los van hoe
de rijder zelf daarover denkt. Intel-
ligente snelheidsregelaars doen
immers al hun intrede, die afstand
en snelheidsverschil ten opzichte
van vooropgaand verkeer meten,
om zo nodig zelf af te remmen.
Gebruik makend van de voorraad
remdruk die in een ABS systeem
achter de hand wordt gehouden.
Met elektrisch bediende remmen
zou zo’n autonome remingreep
nog makkelijker worden.

Dat is de toekomst, vooralsnog
blijft de mens baas over ‘by wire’
systemen. Daartoe is een goede
‘human interface’ noodzakelijk. In
klare taal: het rempedaal moet het-
zelfde gevoel geven als wanneer
we zelf met dat pedaal het remver-
mogen regelen. Er is een terugkop-
pelsysteem nodig dat de acties van
het (elektrisch of elektro-hydrau-
lisch) remsysteem vertaalt in pe-
daalgevoel, concreet de slag en
weerstand van het rempedaal. Een
bijzonder netelige opgave, daar

theoretisch elke verhouding tussen
actie op het rempedaal en reactie
van het remsysteem mogelijk is.

Als maatgevend moet men hier
nemen hoe die verhouding is bij
een conventioneel remsysteem,
eventueel aangepast naar wat
proefpersonen als ideale verhou-
ding zien. Tevens moet over een
waarschuwingsstrategie gedacht
worden. Net als bij de introductie
van ABS zal ingecalculeerd moe-
ten worden dat in zekere zin de
veiligheidsmarges afnemen, door-
dat weer meer van de maximale
capaciteiten van een auto benut
worden. Dankzij dit soort ‘by
wire’ automatisering kan iedere rij-
der capaciteiten van een auto ge-
bruiken die ooit voorbehouden wa-
ren aan ervaren en getalenteerde
stuurlui. Mensen die weten waar
de absolute grenzen liggen.

Waarschuwing
Een ‘by wire’ systeem zal de door-
snee rijder tijdig moeten aangeven
wanneer die grenzen in zicht ko-
men. Of zodanig geprogrammeerd
zijn dat nog niet helemaal het on-
derste uit de kan wordt gehaald.
Een gewetensvraag voor de con-
structeur: bereik je optimale veilig-
heid door tot het uiterste te gaan
van wat natuurkundig mogelijk is?
Of hou je er rekening mee dat een
met toeters, bellen en lampjes ge-
waarschuwde bestuurder toch nog
wel eens meent net even meer van
de auto te kunnen verlangen?

Ook daarom is zo goed als zeker
dat als volgende stap intelligente
opnemers de rij-omstandigheden
gaan verkennen, om te zorgen dat
sneller rijden dan de omstandighe-
den toelaten domweg niet meer
mogelijk zal zijn. Of tenminste te
waarschuwen, bijvoorbeeld door
een koppeling te maken met een
navigatiesysteem. Dat kan tot op
zekere hoogte vooruit lezen op de
wegenkaart of er verderop een
bocht in de weg zit, en hoe scherp
die is. Programmatuur waarin op-
geslagen is met welke snelheid de
auto nog veilig door een bepaalde
bocht kan komen zit nu vaak al
verwerkt in antislip-regelingen zo-
als ESP. Dus kan in combinatie
met informatie uit het navigatie-
systeem vooruit gerekend worden
of de bestuurder niet harder rijdt

dan het wegverloop toelaat.

Vooruitzicht
De eerste stap met ‘brake by wire’
is nu door Mercedes gezet. Mis-
schien mag je zelfs al van een
tweede stap spreken, vrij veel au-
to’s hebben al geen mechanische
bediening van de gasklep of diesel-
pomp meer, ook vaak aangeduid
met de term ‘drive by wire’. Op
‘steer by wire’ wordt al uitgebreid
gestudeerd, waarbij men liefst dat
onhandige stuurwiel uit de auto
zou verbannen en vervangen door
een joystick. Neemt minder ruimte
in en geeft minder kans op ver-
wonding bij aanrijdingen. Saab en
Mercedes hebben al werkende pro-
totypes met joystick besturing la-
ten zien, waarin sturen en remmen
via een draadje gecombineerd wa-
ren. Heel logisch: de pook naar
links of rechts duwen om te sturen,
naar achter om te remmen en naar
voor om harder te gaan.

Overigens spelen voor ‘steer by
wire’ gelijke problemen als voor
elektrisch remmen. Een hogere
boordspanning zou wenselijk zijn,
er moet een reserve-systeem wor-
den toegevoegd dat inspringt bij
storingen, en een goede terugkop-
peling naar de rijder van ‘stuurge-
voel’ is nodig. Wanneer deze
vraagstukken voor elektrisch rem-
men tot een goede oplossing wor-
den gebracht is de introductie van
elektrisch sturen meteen al gemak-
kelijker. ZF heeft al een elektrisch
bekrachtigde besturing op stapel
staan die automatisch beperkte
stuurcorrecties ‘superponeert’ op

Zelfs banden gaan bij Conti tot de elek-
tronische systemen behoren met de
Side Wall Torsion sensor (SWT):gemag-
netiseerde stroken in de flank om de tor-
sie-vervorming te meten,zoals deze on-
der meer bij remmen optreedt.Daarmee
kan de werking van ABS verfijnd wor-
den,meer nog zou de regeling van een
brake by wire systeem er nut van heb-
ben.SWT werd toegepast in Conti’s ’30
meter auto’,die met speciale banden,
geregelde luchtvering en EHB remsys-
teem vanaf 100 km/h binnen 30 meter tot
stilstand kan komen.Een winst van 20%
ten opzichte van huidige remsystemen.
Overigens noemen producenten een
winst van 3 tot 5% op droge weg voor
een brake by wire systeem op zich.
FOTO:CONTITEVES
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Voorlopig houdt ContiTeves het op een tweesporen-beleid:eerst elektro-
hydraulische remmen (EHB),dan elektromechanische (EMB) waarvan
hier een prototype.Vanaf 2003 zal ContiTeves EHB remsystemen gaan
produceren,drie jaar later verwacht men EMB dat een 42 V boordnet in de
auto verlangt.
FOTO:CONTITEVES
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het sturen door de rijder, langs me-
chanische weg maar uiteraard
elektronisch geregeld.

Zo grijpt alles in elkaar. Een be-
sturing die autonoom stuurcorrec-
ties kan uitvoeren helpt het rem-
systeem, dat dan voor de
antislip-regeling niet meer de af-
zonderlijke wielen hoeft te gaan
afremmen om de auto te stabilise-
ren. ContiTeves liet al zien dat
koppeling tussen regeling van het
remsysteem en elektronisch gere-
gelde (lucht)vering tot kortere
remwegen leidt. Door tegen te
gaan dat de auto in zijn veren duikt
bij remmen wordt ontlasting van
de achterwielen beperkt, die dan
meer remvermogen kunnen bijdra-
gen. Ook stuiteren van de wielen
bij hard remmen op oneffen weg-
dek wordt tegengegaan. Aan de ge-
meten belasting van de vering kan
per wiel het remvermogen worden
aangepast, wat een nog betere rem-
regeling oplevert dan ABS.

Uiteindelijk is het technisch ge-
zien wel het meest praktisch om
door te gaan naar volledig ‘drive
by wire’: geef maar op waar u heen
wilt, de auto zoekt  zelf zijn weg.

Ere wie ere toekomt, in de nieuwe SL
heeft Mercedes de primeur van brake
by wire in een productiemodel.De of-
ficiële aanduiding is SBC, Sensotro-
nic Brake Control.Zodra het rempe-
daal wordt bediend koppelt SBC het
bedieningsblok af van het hogedruk
remsysteem.Uit de bediening van het
rempedaal leidt SBC af hoe de rijder
wil remmen, en zet dit om in signalen
naar de drukmodulatoren die de wiel-
remmen bedienen.Regelsystemen
zoals ABS en ESP verstrekken extra
informatie om de remdruk per wiel
apart optimaal te verdelen.Valt het re-
gelsysteem uit, dan laat de voorraad
in het hydrauliekvat nog een aantal
malen normaal (maar ongeregeld)
remmen toe.In uiterste nood blijft de
afkoppeling van het bedieningsblok
achterwege voor direct, onbekrach-

tigd remmen alleen op de voorwielen.
Bij SBC is er geen terugkoppeling
naar het rempedaal bij een ABS-in-
greep.De praktijk leert dat terugkop-
peling (pulserende tegendruk in het
pedaal) er vaak toe leidt dat een rijder
de remdruk niet verder verhoogt, zo-
als optimale ABS regeling vereist, of
zelfs minder gaat remmen.Op zich
vangt BAS (brake assist) dit op, maar
SBC reageert nog eerder door bij
snel gas loslaten al remdruk op te
bouwen die de remblokken alvast te-
gen de schijven legt.SBC voert bij
een noodstop de remdruk veel snel-
ler op dan de rijder zelf kan.
Door die snelheid werkt ook ESP be-
ter.Koerscorrecties door remmen op
één wiel vinden eerder plaats, zodat
minder afwijking van de gewenste
koers optreedt. Ingrepen van ESP

Mercedes Sensotronic Brake Control

Peter Fokker

SBC bestaat uit een elektronisch geregeld hogedruksysteem en een bedienings- annex noodsysteem.Het ho-
gedruksysteem bevat een elektrische pomp die een hydrauliekvat op 140 tot 160 bar druk houdt.Elektronisch
gestuurde ventielen bedienen onafhankelijk van elkaar de wielremmen.Het bedieningsblok bevat een tandem
hoofdremcilinder als noodvoorziening,opnemers die druk en slag van het rempedaal meten,en een simulator
die de weerstand in dat pedaal regelt.

TEKENING:MERCEDES

Een volledig elektrisch remsys-
teem staat ook bij Siemens klaar
voor autofabrikanten.Extra voor-
deel:een dubbel zo snelle reactie-
tijd als bij conventionele hydrauli-
sche bediening. In 100 milli-
seconde wordt een druk van drie
ton op de remblokken opge-
bouwd.
FOTO:SIEMENS

zijn al minder vaak nodig, daar SBC
de remkracht mede doseert naar
aanleiding van de wielbelasting.De
wielen aan de buitenzijde van een
bocht remmen sterker dan de (lichter
belaste) wielen aan de binnenzijde,
wat overstuurneiging tegengaat.
SBC zorgt voor betere remkrachtver-
deling, door bij gematigde snelheid
of licht remmen meer remdruk naar
de achterwielen te leiden dan een
conventioneel systeem;de achter-
wielen worden dan niet sterk ontlast
en kunnen relatief veel remvermo-
gen leveren.Als uitsmijter:bij regen
(met als signaal beweging van de rui-
tenwissers) drukt SBC regelmatig de
remmen iets aan om de schijven
droog te vegen, zodat ze sneller re-
ageren wanneer afgeremd moet
worden.

Elektronisch gestuurd hogedruk remsysteem
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