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TECHNIEK 
Bosch bestuurdersassistentie

Directielid Peter Marks verzuimt niet te melden
dat de bestuurder te allen tijde de regie houdt.
“Het is nooit de bedoeling  autorijden te auto-
matiseren. Wie niet zelf wil rijden huurt wel
een chauffeur of pakt de tram”, zo geeft Marks
aan ervan doordrongen te zijn dat weinigen zit-
ten te wachten op een volautomatische auto.
“De marketing is van groot belang. Veel hulpsy-
stemen die we voorbereiden zullen een extra
zijn, de autokoper moet dus terdege overtuigd
worden van hun nut. Daarvoor gaan we virtuele
proefritten, dus interactieve simulaties via
internet gebruiken, die we samen met autocon-

structeurs opzetten, als aanvulling op echte
proefritten bij een autodealer. Daarom ook voe-
ren we hulpsystemen veelal in drie fasen in,
zodat de automobilist kan wennen aan een
meedenkende auto.”

Chauffeur ontlasten
Een hoofdrol is weggelegd voor op video geba-
seerde hulpsystemen. Die komen te pas bij rij-
baanbewaking, pre crash safety en parkeeras-
sistent. Bosch verwacht dat de vraag naar intel-
ligente cruise control en hulpsystemen die met
video werken tot 2010 jaarlijks met 30% groeit.

Om dit in perspectief te zetten: nu heeft 10%
van alle nieuwe auto’s in West-Europa parkeer-
sensoren, in 2010 zou dat aandeel verdubbeld
zijn, en dan zou één op de vijf topklasse auto’s
een intelligente cruise control hebben.
Gemeengoed worden zulke hulpsystemen
ondanks de voorspelde vraag dus niet meteen.
Toch is het een logische verwachting dat de
behoefte aan bestuurdershulp groeit. De ver-
keersdichtheid doet immers hetzelfde, de
gestaag toenemende files tonen dat hierdoor
problemen ontstaan, autorijden wordt een
steeds grotere belasting. De chauffeur kan dus
best wat hulp gebruiken, waarbij met name
intelligente cruise control meteen in gedachten
springt. Hier komt bovenop dat de bevolking in
ons werelddeel vergrijst en alleen al om die
reden vaker gesteld zal zijn op extra comfort en
hulp bij het rijden.

Combineren en deduceren
Ontwikkelingsdirecteur van de divisie auto-
elektronica, Rainer Kallenbach, gaat in op de
technische uitwerking. Maar eerst nog meer sta-
tistieken: wanneer de chauffeur maar een halve
seconde eerder kan reageren zou 60% van de
kettingbotsingen en 30% van de frontale aanrij-
dingen niet meer plaatsvinden. Daar staat
tegenover dat ruim tweederde van alle botsin-
gen te wijten is aan onoplettendheid van de
bestuurder. Zowel die halve seconde extra reac-
tietijd als compensatie voor onoplettendheid
van de bestuurder kunnen geleverd worden
door de systemen die mogelijk zijn als de auto
zelfstandig zijn omgeving kan waarnemen.
Als basis neemt Bosch de bestaande parkeersen-
soren waarmee de auto zijn directe omgeving
waarneemt, en de verder weg kijkende automa-
tische afstandsregeling via ACC, Adaptive
Cruise Control. Dat levert de eerste fase op,
waarin de bestuurder gewaarschuwd en onder-
steund wordt. Vervolgens komen er in fase twee
extra elektronische functies bij om de ernst van
ongevallen te verminderen. De auto gaat zelf
actie ondernemen (zoals remmen) wanneer een
ongeval onvermijdelijk blijkt. Weer later zal de
auto in een derde fase nog meer eigen initiatief
nemen om ongevallen te vermijden als de
chauffeur zelf niet optreedt. Ofwel, de auto
gaat dan zelf remmen en bijsturen.

Met gecombineerde gegevens van radar en video kan de auto zelf een oogje in het zeil houden. Met een
doorkoppeling naar andere elektronische systemen kan hij zelfs eigenhandig een deel van de bediening
overnemen, om de rijder te ondersteunen of te waarschuwen.

Bosch geeft auto meer zintuigen

Vooruitzien voor vei
Natuurlijk is elk verkeersslachtoffer er één teveel, van-

daar het programma van de Europese Unie om met hulp

van elektronica het aantal verkeersslachtoffers verder

terug te dringen. Niet eenvoudig, want verkeersdeelna-

me wordt een steeds veeleisender taak. Bosch laat zien

dat de auto zelf ook een handje gaat helpen, met nieu-

we zintuigen zoals radar en video.

Koppeling 
van video- en 
radarsensoren

Radar-afstandsmeting

Door radar herkend object,
bevestigd door videobeeld

Door video geregistreerde 
rijbaanmarkering

Niet verwerkt object 
(te ver weg, of deels verborgen)
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billboard campagne in ons land aanbeveelt. De
aan te houden afstand is doorgaans instelbaar,
met een minimum van 1 seconde afstand.

Serieuze noodstop
Volgend jaar al komt het eerste Predictive
Safety System van Bosch in productie (mogen
we raden: najaar, nieuwe Mercedes S?), waarbij
aanwezigheid van ACC een vereiste is. Wederom
gaat de introductie met de eerder aangehaalde
driefasen strategie. Het eerste PSS herkent met
zijn ACC-radar wanneer reëel een botsing
dreigt, bouwt dan iets remdruk op zodat de
blokken al tegen de schijven aanliggen, en
bereid de noodremassistent BAS voor. Dat alles
in 0,2 seconde, zodra de bestuurder het gevaar
ook inziet en reageert heeft hij onmiddellijk
maximale remcapaciteit.
In fase 2 die al een jaar later toegepast zou wor-
den geeft het systeem 0,3 seconde na de hier-
voor beschreven actie een waarschuwing af, in
de vorm van een korte en sterke remstoot.
Volgens onderzoek de beste manier om
onmiddellijk een reactie op te roepen bij een
niet goed oplettende bestuurder. U voelt aanko-
men dat in fase 3 het systeem zelfstandig een
noodstop kan uitvoeren, waarbij een videoca-
mera de waarneming van de ACC-radar onder-
steunt om vals alarm te voorkomen.
Een doorkoppeling naar de passieve veiligheid,
waarvoor de eerste stap al is gezet, is vanzelf-
sprekend. Mercedes heeft een systeem waarbij
voorafgaand aan een niet meer te vermijden
botsing de stoelen elektrisch in een gunstige
stand worden gezet, de gordels wat aangehaald
worden en eventueel het schuifdak sluit.
Elektrisch aanspanbare gordels, dus een niet
permanente spanner, horen bij een Predictive
Safety System.
Onoplettendheid kan ook leiden tot onbedoeld
verlaten van de rijstrook, waartegen een op
video gebaseerd waarschuwingssysteem helpt.
“Nee, het Lane Departure Warning in de
komende Citroën C4 is niet van ons”, horen we
bij Bosch, maar dat van hun komt ook binnen-

Dit vereist een aanpak zoals de legendarische
detective Sherlock Holmes bezigde: deduceren
en combineren. Het betekent dat sensoren voor
waarneming gecombineerd moeten worden
met systemen als ABS/ESP, airbags, elektrische
stuurassistentie en zo meer. Daarvoor ontwik-
kelt Bosch het CAPS-concept, Combined Active
and Passive Safety. In wezen is CAPS een syste-
matiek om al aanwezige elektronica voor actie-
ve en passieve rijveiligheid te koppelen, zodat al
die elektronica benut kan worden om te reage-
ren op de waarnemingen van nieuwe rijhulpsy-
stemen.
Daarnaast moet die rijhulp volstrekt betrouw-
baar werken en zo goed mogelijk de hele omge-
ving van de auto waarnemen. Dat kan alleen
door signalen van meerdere sensoren te analy-
seren, en daaruit te deduceren of de waarne-
mingen controleerbaar juist en volledig zijn.
Heel belangrijk worden volgens Rainer
Kallenbach videosensoren, omdat uit het video-
beeld veel informatie valt te analyseren.

Automatisch filerijden
In 2006 gaat ACCplus in serieproductie, een
doorontwikkelde intelligente snelheidsregeling
die met name door verbeterde programmering
ook werkt bij lage snelheid. Het huidige ACC

houdt er boven 180 en beneden 30 km/h mee
op, ACCplus kan de auto volledig tot stilstand
afremmen en zo filerijden bijna automatiseren.
Komt de voorliggende auto weer in beweging,
dan waarschuwt ACCplus en moet het gaspe-
daal of de cruise control aangetikt worden
opdat de auto mee gaat rijden. Voor 2007
belooft Bosch een ACC Full Speed Range dat de
auto ook geheel automatisch laat optrekken.
Daar zit dan wel de beperking op dat na 10
seconden de bestuurder alsnog zelf iets moet
doen om te blijven rijden. “Vanwege wettelijke
beperkingen”, zegt projectleider Bernhard
Lucas, die doorgaat met “de EU-regels moeten
al veranderd worden, nu is bij ACC een remver-
traging van 3 m/s2 toegestaan en dat moet 1g
(9,8 m/s2) worden om volle vertraging mogelijk
te maken.” Naast radar afstandsmeting zal een
Full Speed versie van ACC een videocamera
gebruiken en eventueel parkeersensoren.
Videobeelden ondersteunen waarneming van
ander verkeer door de radar, en zijn nodig voor
automatisch optrekken in stads- en fileverkeer.
De huidige ACC-radar is al een verbeterde versie
van de eerste generatie die in 2000 debuteerde.
Tweederde kleiner van omvang, met een van 4
naar 8 graden verdubbelde breedte van de
radarbundel. Daardoor herkent de radar beter
invoegende auto’s en scherpere bochten, zodat
de ACC-generatie van dit jaar ook goed werkt
op provinciale wegen, waar de eerste generatie
vooral voor de snelweg was bedoeld. Overigens
gebruikt ACC ook signalen van het ESP om de
rijrichting van de auto vast te stellen, het kan
meerdere auto’s tegelijk waarnemen en op
basis van rijrichting belangrijke informatie
selecteren. Een verwarmde lens zorgt dat de
radar bij elk weertype betrouwbaar blijft wer-
ken.
Overigens is wetenswaardig dat ACC standaard
een afstand van 1,8 seconde tot de volgende
auto aanhoudt, iets minder dus dan de recente

De nieuwste generatie zintuigen voor de auto van
Bosch is weer kleiner en krachtiger. Voor de maat-
verhoudingen: de lens van de videocamera heeft
vrijwel dezelfde diameter als een muntstuk van
één euro. Een nog kleinere camera van circa 3x3
cm wordt nu samen met Kyocera ontwikkeld.

De nieuwste radarsen-
sor werkt met vier sig-
nalen, hier voor de dui-
delijkheid in kleuren
aangegeven, om in een
bundel van 8° breed
over grotere afstand
vooruit te kijken.

ligheid

Foto’s / Tekeningen: Bosch

Videocamera
Radarsensor

Ultrasoon sensor

Opbouw van radarsensor Adaptive Cruise Control
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kort op de markt. Een kleine videocamera ach-
ter de binnenspiegel kijkt vooruit, zeer snelle
en krachtige software analyseert het beeld om
rijbaanmarkeringen te herkennen. Als waar-
schuwing denkt Bosch aan trilling in stuurwiel
of stoelzitting, waarvan je inderdaad goed wak-
ker schrikt, merkten we. In een tweede fase zal
de auto zelf stuurcorrecties uitvoeren.
Overigens onderscheidt het systeem gewild en
ongewild de rijstrook verlaten niet alleen aan
de hand van richting aangeven, ook stuur- en
gaspedaalbeweging tellen mee. We reden te
kort met een testvoertuig om te controleren of
hierdoor op de snelweg wisselen van rijstrook
zonder richting aangeven goed herkend wordt
als ‘gewilde’ manoeuvre.

Parkeerhulp populair
Er is grote belangstelling voor ultrasone par-
keersensoren. De jongste en vierde generatie
van Bosch reikt inmiddels geen 1,5 maar 3
meter ver. Veel verwacht men dus van verder-
gaande parkeerhulp, te beginnen bij PSM. Met
extra ultrasone sensoren opzij in de neus van
de auto meet Parking Space Measurement de
parkeerruimte langs de straat en geeft aan of
die groot genoeg is. Daarbij komt SPA, semi-
autonome parkeerhulp, die met ultrasone sen-
sors achterop de flank van de auto ook de diep-

te van een parkeerplek meet.
Het hulpsysteem wordt geprogrammeerd met
gegevens over lengte en draaicirkel van de auto,
om te weten hoe groot een parkeerruimte moet
zijn. Hierdoor wordt het mogelijk via een dis-
play gerichte aanwijzingen te geven voor het
insturen remmen of gas geven bij parkeren.
Later komt er dan een volautomatisch systeem
dat zelf elektrisch stuurt. Dat is makkelijk te
maken, met elektrische stuurbekrachtiging.
Door uitsluitend ultrasone sensoren te gebrui-
ken houdt Bosch de kosten van het hulpsysteem
laag. Toch zou pas in 2007 de inparkeerhulp
komen die nog alleen aanwijzingen geeft.
Een voor de hand liggende vraag is of dat wel
goed gaat, zoveel aan elkaar geknoopte elektro-
nica, nu zich in de praktijk al te vaak elektroni-
sche problemen bij auto’s voordoen. “Meestal
geen probleem van de elektronica”, veront-
schuldigt Bosch zich, “maar van de netwerkop-
bouw die door autofabrikanten niet altijd goed
wordt uitgewerkt.” Er werd zelfs niet omheen
gedraaid de Mercedes E-klasse met name te noe-
men. Vandaar het AUTOSAR initiatief, een nieu-
we wereldwijde standaard die storingen in CAN-
netwerken moet ondervangen. Vanaf 2007 moe-
ten elektronische systemen op de markt komen
die volgens de standaard van AUTomotive Open
Systems ARchitecture foutloos onderling com-
municeren. Naast Bosch werken hieraan Ford,
Toyota, VAG, DaimlerChrysler, BMW, Conti-
Teves en Siemens VDO mee. Ook deze ontwikke-
ling lijkt wel noodzakelijk om rijhulpsystemen
de vereiste honderd procent betrouwbaarheid
te kunnen geven. ●

Peter Fokker

Puur op basis van niet kostbare ultrasoon sensoren kan Bosch
een bijna volautomatisch parkeersysteem maken. De auto be-
stuurt zichzelf bij inparkeren, alleen gas geven en remmen moet
de bestuurder uit veiligheidsoogpunt zelf doen. Bosch ziet een
grote markt voor dit soort comfortsystemen.

Speciale videotechniek levert Bosch een camera op die zeer contrastrijk beeld biedt, door-
dat de beeldchip niet lineair reageert op invallend licht. Zo dempt hij vanzelf de helderste
partijen in het beeld. Video en beeldverwerking staan onder meer centraal in systemen die
waarschuwen voor het verlaten van de rijbaan.

Het waarnemingsbereik
van sensoren voor de
auto in beeld, met
afstanden en zichthoe-
ken.

Niet-lineaire CMOS-techniek

Conventionele videotechniek

77 GHz radar,
lange afstand 
>= 150 m

Infrarood,
nachtzicht 
<= 150 m

Ultrasoon,
korte afstand 
<= 3 m

Video,
achteruit 

kijken

Video,
middellange afstand 
<= 80 m
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