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ONTWIKKELINGEN
Nieuwe technieken bij Robert Bosch

Bosch produceert en ontwikkelt de
meest uiteenlopende producten.
Voor de autobranche wordt ge-
werkt voor de aftermarket en eer-
ste montage. In veel gevallen is
Bosch leverancier van onderdelen,
maar vaak ook ontwikkelingspart-
ner en op sommige vlakken pio-
nier. Tegenwoordig gaat het bijna
alleen nog maar om ontwikkeling
en productie van systemen met een
hoog gehalte aan elektronica.

De remsystemen werken van pe-

daal tot remblok nog volledig hy-
draulisch. Elektronica heeft wel
een zekere mate van invloed op het
systeem, het regelt kleppen en ven-
tielen, maar het blijft uiteindelijk
een hydraulisch verhaal. Daaraan
lijkt nu een einde te komen. In de
loop van dit  jaar presenteert Bosch
samen met DaimlerChrysler een
remsysteem waarbij de rol van de
hydrauliek beperkt wordt. Dit ligt
direct in de lijn van de in opkomst
zijnde ‘X-by-wire’-systemen.

Een beetje hydraulisch
Bij Electro-Hydraulic Brake
(EHB), zoals het systeem wordt
genoemd, worden de wielen nog
wel geremd door remblokken die
hydraulisch tegen de schijven wor-
den gedrukt. Het systeem wordt
onder normale omstandigheden
gevoed uit een hogedrukreservoir
dat door een elektrisch aangedre-
ven zuigerpomp op een druk tus-
sen 140 en 160 bar gehouden
wordt. Uiteraard zijn ABS en ESP

geïntegreerd in EHB. Aansturing
van EHB gebeurt via een sensor
aan het rempedaal, deze meet hoe
snel en hoe krachtig het pedaal
wordt ingetrapt. Aan de hand van
deze informatie berekent een
stuurapparaat per wiel de benodig-
de vloeistofdruk. Om de bestuur-
der voldoende pedaalgevoel te ge-
ven zorgt een pedaalwegsimulator
voor een realistische tegendruk te-
gen de voet van de bestuurder. 

Meer comfort
Ondanks dat EHB bij de veilig-
heidssystemen behoort, geeft het
ook een bijdrage aan het comfort.
Het eerste wat opvalt is dat er bij
een noodstop geen vibraties van
het ABS-systeem in het pedaal te
voelen zijn. Daarnaast kent het
systeem nog een paar extra func-
ties. Bij nat wegdek voert EHB
voor de bestuurder onmerkbare,
korte remimpulsen uit. Dit heeft
als doel de schijven vrij te houden
van een waterfilm, waardoor in-
dien nodig de remprestaties eerder
en beter tot stand komen. 

Verder werkt EHB als ‘Hill Hol-
der’, wat het achteruitrollen op een
helling voorkomt. Ook kent het
functies voor files en voor drukke

Door integratie van diverse elek-
tronische componenten blijft de
auto langer controleerbaar.Het
EHB-systeem werkt namelijk voor
een groot deel met dezelfde com-
ponenten die ook gebruikt worden
voor ABS,ESP en tractiecontrole.

Elektronica blijft innovaties beheersen

Slim, slimmer, slimst
Als het aan de ontwikkelingsmensen van Bosch ligt wordt autorijden onder alle

omstandigheden steeds makkelijker. Intelligente systemen eisen steeds meer

taken op. Of het nu gaat om veiligheid, comfort of milieu, op ieder gebied heeft

de elektronica een vinger in de pap. Bij Bosch liet men ons alvast zien wat er in

de nabije en minder nabije toekomst te verwachten valt.

TEKENING:

DAIMLERCHRYSLER

EHB-regeleenheid

Wielsensoren

Elektro-hydraulische
actuator

Hoofdremcilinder  met pedaalwegsimulator
en pedaalwegsensor

Stuurhoeksensor

Gierhoek- 
en acceleratie-
sensor

EHB Elektro-hydraulische rem
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binnensteden waarbij automatisch
wordt afgeremd als de bestuurder
z’n voet van het gaspedaal haalt of
wanneer er te dicht achter een an-
dere auto gereden wordt.

Verder in de toekomst
Het vervolg op EHB zal EMB
(Electro-Mechanical Brake) zijn.
Het hydraulisch systeem wordt
dan helemaal over boord gezet en
vervangen door louter mechaniek.
Dit vraagt echter nog om een ver-
fijning van de techniek om het ge-
heel licht en compact in de beperk-
te afmetingen van de velg te
monteren en om een hogere boord-
spanning (42 Volt).

Thermomanagement
Een andere groep die zijn voordeel
kan doen met 42 Volt spanning is
het koelsysteem, bijvoorbeeld voor
de aandrijving van een elektrische
waterpomp. Bosch zegt dat met
elektronisch geregeld temperatuur-
beheer brandstofbesparingen tot
vijf procent zijn te realiseren. 

De voordelen van het thermo-
management zijn legio. De motor
komt eerder op temperatuur en
krijgt bij iedere belastingssituatie
de ideale temperatuur van het koel-
water. Dit heeft voordelen die zich
uiten in het verbrandingsrende-
ment, maar ook in de levensduur
van de motor. De aansturing van de
diverse componenten in het koel-
systeem moet plaatsvinden door
het motormanagement. 

Elektronisch rondkijken
Op beperkte schaal beginnen we al
vertrouwd te raken met (waarschu-
wings)systemen die voor ons de
omgeving in de gaten houden.
Denk maar aan de akoestische par-
keerhulp (ultrasoon) en adaptieve
cruise-control, deze laatste werkt
met Long Range Radar-sensoren
(LRR) bij frequenties van 77 Giga-
hertz en een reikwijdte van onge-
veer 120 meter. Ook systemen die
controleren of we op onze rijbaan
blijven zijn niet vreemd meer.
Maar Bosch wil echter een stap
verder gaan door nog meer radar-
en videosystemen aan te bieden.

In eerste instantie wil Bosch de
Short Range Radar-sensoren
(SRR) invoeren. Deze werken in

het frequentiegebied van 24 Giga-
hertz en moeten rond de auto een
virtuele veiligheidsgordel bouwen.
Eén van de mogelijke functies
wordt dan het bewaken van de
dode hoek. Op iets langere termijn
kunnen we intelligente videosyste-
men verwachten. Deze meten niet
alleen afstanden tot objecten, maar
kunnen de objecten ook onder-
scheiden. Bijvoorbeeld of er een
voetganger voor de auto loopt of
dat er een verkeersbord langs de
route staat en eventueel ook nog
wat er op dat bord staat aangeduid.
Wanneer deze systemen gekoppeld
worden, ontstaat een complex ge-
heel dat niet alleen handig is in het
donker (infrarood) of bij slecht
zicht, maar dat ook in staat is om
in te grijpen. Na een koppeling met
besturing, remmen en motorma-
nagement kan hierbij in eerste in-
stantie gedacht worden aan het
voorkomen van parkeerschades,
maar in de verdere toekomst ook
aan ingrepen in complexere ver-
keerssituaties om aanrijdingen te
voorkomen. Mocht het toch nog
verkeerd gaan, dan zijn de sen-
soren in staat om een inschatting te
maken van de impact en daar de
werking van veiligheidsvoorzie-
ningen zoals airbags en gordel-
spanners op af te stemmen.

De ontwikkelingen zullen gedo-
seerd in de showroom terechtko-
men, eerst in de duurdere segmen-
ten. De rol van de conventionele
autotechnicus wordt daarbij steeds
meer die van elektronicaspecialist,
verder resteert er weinig meer dan
het wisselen van componenten.

EHB combineert de voordelen van het
brake-by-wire met de componenten van
het conventionele hydraulische rem-
systeem.Onder normale omstandighe-
den zendt de rempedaalsensor signa-
len naar de EHB-regeleenheid. In geval
van een elektronicastoring activeert de
bestuurder de hoofdremcilinder en de
remmen van de voorwielen.
1 = Bedieningsinrichtingen
2 = Hoofdremcilinder
3 = Pedaalwegsimulator
4 = Scheidingsklep
5 = Scheidingszuiger

Het moderne koelsysteem heeft niets meer te maken met componenten
die afhankelijk zijn van smeltende was.Op basis van een gecontroleerd
thermosysteem wordt de koeling elektronisch geregeld om zo tot het
hoogste rendement te komen.

Bosch houdt zich op dit moment bezig met de  ontwikkeling van  een
reeks zelfdenkende radar- en videosystemen die de bestuurder waar-
schuwen voor de meest uiteenlopende situaties die zich in het verkeer
voordoen.Zelfs attendering op verkeersborden is mogelijk. Cornelis Kit
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