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TECHNIEK 
Radarsysteem verhoogt veiligheid

De overheid gebiedt automobilisten minimaal 2
seconden afstand te houden op de voorganger.
Wie toch wenst te bumperkleven gaat op de
bon. Momenteel worden er flinke boetes uitge-
deeld. De aandacht voor bumperkleven is niet
vreemd, er gebeuren namelijk steeds meer ern-
stige kop/staartbotsingen. Twee seconden tus-
senruimte had in veel situaties levens kunnen
redden.
Toch is deze discipline menig chauffeur maar
moeilijk bij te brengen. Daar waar de mens het
laat afweten kan techniek gelukkig een handje
helpen. Topklasse personenauto’s zijn al gerui-
me tijd leverbaar met adaptieve cruise control
(ACC) dat automatisch waakt over de afstand
tot de voorganger. Ook in de bedrijfsautosector
dienen deze systemen zich aan, Mercedes en
Volvo kunnen hun zware trucks al leveren met
ACC. Vooral voor het beroepsvervoer zijn derge-
lijke systemen een welkome bijdrage voor een
ontspannen werkdag.

In afgeslankte vorm
De ACC moet communiceren met het motorma-
nagement van het voertuig. Immers, de adaptie-
ve cruise control waakt zelfstandig over de tus-
senruimte tot het volgende voertuig, komt deze
binnen de ingestelde waarde dan neemt de ACC
zelf vermogen terug. Is dit niet voldoende dan
activeert het vervolgens de bedrijfsrem. De
installatie van dergelijke systemen is voorbe-
houden aan de voertuigfabrikanten, inbouw
achteraf betekent een te grote inbreuk op de
infrastructuur van het voertuigmanagement-
systeem.

In afgeslankte vorm bestaan ‘soortgelijke’ syste-
men voor achterafinbouw echter wel. Afge-
slankt wil zeggen dat het systeem de chauffeur
waarschuwt als er gevaar dreigt. Vervolgens
moet de chauffeur zelf ingrijpen. Onlangs
introduceerde Eaton het Vorad EVT-300

systeem. Dit systeem blijkt in de VS een groot
succes, al meer dan 51.000 trucks zijn ermee
uitgerust en cijfers hebben uitgewezen dat het
aantal kop-staartongelukken significant daalde.
Vorad staat voor Vehicle Onboard Radar. Het
bestaat uit een frontradar, een zijradar, een dis-
play-eenheid voor de bestuurder, een zijradar-
display en de centrale regeleenheid. Het
systeem waarschuwt de chauffeur via oplich-
tende ledjes op het display en/of akoestisch
wanneer er zich binnen 105 meter of 3 secon-
den voor het voertuig in dezelfde baan objecten
bevinden. Hierbij zijn verschillende gradaties
mogelijk, drie, twee, één en een halve seconde
tot het volgende voertuig. Iedere gradatie heeft
zijn eigen combinatie van oplichtende ledjes en
frequentie van toon. Ook maakt Vorad duidelijk
of de afstand binnen de detectiezone groter of
kleiner wordt dan wel gelijk blijft.
Ervaringen met het Vorad EVT-300 hebben
inmiddels uitgewezen dat een chauffeur leert
rijden op de geluiden en zo de afstand tot de
voorganger automatisch op een veilige marge
houdt waarbij een blik op het display met lam-
pjes eigenlijk niet meer nodig is.
De zijradar informeert de chauffeur over objec-
ten die zich in zijn rechter dodehoek bevinden.
Het systeem heeft een radarbereik van 4 meter,

Het Vorad-systeem geeft de chauffeur extra ogen.
In de standaarduitvoering kijkt het vooruit en op-
zij, het is eventueel uit te breiden met extra zijde-
tectoren die ook informatie kunnen verschaffen
over objecten die zich achter de combinatie bevin-
den.

Eaton Vorad waakt over blinde hoek en rijgedrag

Het zesde zintuig
Het hectische verkeer en de hogere gemiddelde snelhe-

den betekenen een steeds zwaardere belasting voor de

chauffeur. Systemen die helpen opletten vormen een

waardevolle bijdrage voor de verkeersveiligheid. Het

Vorad-systeem van Eaton is zo’n zinvol accessoire dat

onder alle weersomstandigheden het overige verkeer

haarscherp in de gaten houdt.
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De EVT-300 heeft ook nog de mogelijkheid in
zich van Adaptieve Cruise Control. Deze functie
is voor de Europese markt, retrofit, niet
beschikbaar. Eaton onderhandelt wel met ver-
schillende (Europese) truckfabrikanten om het
als OEM toe te passen.

Rijden op geluid
Het ‘aanrijdingswaarschuwingssysteem’ is te
gebruiken op bussen, vrachtauto’s en bestelbus-
jes. Voertuigen dus waar de chauffeur oren en
ogen te kort komt om een volledig beeld te krij-
gen van het verkeer om hem heen. Het is zowel
geschikt voor 12V als 24V boordspanning.
Opmerkelijk is de gebruikerservaring. Omdat
het systeem via een geluidssignaal waarschuwt
als de kritische tussenafstand wordt overschre-
den anticipeert de chauffeur zonder na te den-
ken op dit signaal. Het bumperkleven behoort
zo tot het verleden, te meer omdat de chauf-
feur het systeem niet uit kan zetten!
In de bochten buigt het radarsignaal automa-
tisch mee met het voertuig. Indien een voertuig
voorzien van EVT-300 op een bocht afrijdt zal
het in eerste instantie waarschuwen over een
naderend object (bijvoorbeeld de verkeersbor-
den die in het verlengde van de weg staan),

de straalhoek bedraagt 120°. Het geeft via een
oplichtend rood ledje iedere boom, lantaarn-
paal of ander voorwerp van behoorlijke afme-
ting binnen het detectiegebied aan. Op het
moment dat de chauffeur zijn rechterknipper-
licht activeert komt daar eenmalig een akoesti-
sche waarschuwing bij. Om niet horendol te
worden van al die objecten die links gepasseerd
worden, plaatst men het zijradar display in de
rechterhoek van de cabine, in het blikveld van
de rechterzijspiegel.
Standaard wordt de EVT-300 geleverd met één
zijradar, maximaal kan het uitgebreid worden
met drie extra radars zodat de gehele zijkant,
achterkant en eventueel linkerkant van het
voertuig wordt afgedekt.

Vliegtuigtechniek
De software van de EVT-300 is afkomstig uit de
vliegtuigindustrie. Het kan maximaal 20 voer-
tuigen waarnemen die zich binnen het detec-
tiegebied bevinden. Het rapporteert echter
alleen de voertuigen die zich in dezelfde baan
als het voertuig bevinden, ook indien het een
bocht maakt. Om een dergelijke situatie te
onderkennen is het systeem uitgerust met een
gyroscoop die zich in de centrale eenheid

bevindt. Deze monopulse technologie maakt
het mogelijk om als het ware om een bochtje te
kijken.
Ook afkomstig uit de vliegtuigindustrie is de
blackbox functie. Deze ‘ongevallenregistratie’
slaat de laatste 10 rijminuten op in het geheu-
gen. Het kan de tijd, plaats en snelheid van
maximaal 20 objecten in de nabije omgeving
van het voertuig detecteren en vastleggen. Deze
gegevens zijn uiteraard uit te lezen. Hiervoor
moet de ECU opgestuurd worden naar het
Eaton-kantoor waar men een complete recon-
structie kan maken van die laatste 10 rijminu-
ten. Iedere discussie over een eventuele schuld-
vraag wordt hierdoor overbodig. Naast deze
ongevallenregistratie is het mogelijk om alle
andere data die betrekking heeft op het voer-
tuig vast te leggen. Deze functie heet EVIMS
(Eaton Vehicle Information System). Het is
bedoeld om een chauffeur te wijzen op onei-
genlijk gedrag met het voertuig. Het kan wor-
den ingesteld naar de wens van de fleetowner.
Het EVIMS legt alleen die momenten vast die de
gestelde normen overschrijden. Uiteraard wor-
den deze op een chauffeurspersoonlijke credit-
kaart vastgelegd. Deze wordt later op het kan-
toor uitgelezen en geanalyseerd.

In deze situatie signaleert het systeem geen objecten. De groene auto
bevindt zich buiten het detectiegebeid van de zijradar.

De groene auto bevindt zich in de blinde hoek van de chauffeur maar wordt
wel opgemerkt door de zijradar. Op het paneel gaat een rode led branden.
Zodra de chauffeur zijn rechterknipperlicht activeert klinkt er een indringend
geluid in de cabine ten teken dat hij niet naar rechts kan.

Het Vorad-systeem kijkt maximaal 105 meter vooruit. De andere voertuigen
buiten de baan worden wel opgetekend maar zijn niet van belang voor de
afstandsregeling. Maximaal kan het systeem de rijgegevens van 20 verschil-
lende voertuigen over de laatste 10 minuten opnemen.

Zodra het voertuig een bocht maakt signaleert de gyroscoop dit. De input
van de frontantenne wordt op een andere manier verwerkt zodat het lijkt
alsof de radar om het hoekje kijkt.
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Voertuiggebruik haarfijn geregistreerd
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zodra het voertuig de bocht inzet verdwijnt
deze waarschuwing en informeert de radar
accuraat over de objecten in het wegvak. De zij-
radar signaleert wel ieder object dat zich
binnen het bereik bevindt, maar laat alleen van
zich horen op het moment dat het rechterknip-
perlicht wordt geactiveerd en dat is prettig.
Voor prijzen kunt u zich wenden tot Eaton (e-
mail: infovorad@eaton.com) of tot Voith, de
Nederlandse distributeur (www.voith.nl). Bij de
aanschafprijs komt de montage en eventueel
software om de ritregistratiegegevens uit te
lezen nog op. Bedenk dat tegenover de meer-
kosten van het Eaton Vorad-systeem positieve
bijdragen staan zoals minder ongelukken, min-
der verkeersboetes en een ‘nettere’ voertuigom-
gang van de chauffeur met als resultaat minder
slijtage en brandstofverbruik. ●

Hans Doornbos

Chauffeur ontmaskerd

Het Eaton EVT-300 Vorad-systeem bestaat uit vijf
verschillende onderdelen: twee antennes (radars),
twee dashboardpanelen en de centrale regeleen-
heid. Inbouwen van het geheel zal voor het eerste
voertuig ongeveer een dag vergen, daarna kan het
sneller.

EVIMS analyseert ook het rijgedrag
van de chauffeur. Een duidelijke gra-
fiek toont het bumperkleefgedrag.

Het Eaton Vehicle Information
Management System (EVIMS) slaat
belangrijke voertuigrijomstandighe-
den op in het geheugen. In het info-
veld geeft de fleetowner de grens-
waarden aan, het aantal overschrij-
dingen van deze grenswaarden kan
op de pc met speciale software wor-
den uitgelezen.

(met het systeem en
het voertuig) dan
moet het in de helft
van de tijd kunnen.
De inbouwtijd wordt
voor een groot deel
bepaald door de ma-
te van integratie in
het voertuig. Wil
men bijvoorbeeld de
voorantenne pontifi-
caal op de voorzijde
of moet deze netjes

in de grille worden
verwerkt. In Neder-
land wordt het sys-
teem verkocht door
Voith (www.voith.nl),
zij begeleiden een
eerste inbouw met
waardevolle tips.
Dealerbedrijven en
grote fleetowners
behoren tot de doel-
groep die EVT-300
gaat inbouwen.

Inbouwen kost een dag Echt ingewikkeld is
het niet, de inbou-
wer moet de voorge-
schreven hoogtes van
de beide antennes in
acht nemen, ervoor
zorgen dat ze ‘on-
gestoord’ voor zich
kunnen uitkijken en
erop letten dat de
CPU volgens voor-
schrift wordt gemon-
teerd, aangezien de-
ze de gyroscoop in
zich herbergt. Van
het voertuig moet

Het Eaton EVT-300
radarsysteem is ge-
schikt voor elk type
voertuig met 12V of
24V boordspanning.
Inbouw van het sys-
teem, bestaande uit
vijf verschillende
componenten, zal bij
het eerste voertuig
ongeveer een dag
kosten, heeft men
eenmaal ervaring

De inbouwtijd wordt voor een groot deel bepaald
door de constructie van het voertuig. Bij deze DAF
is de frontradar eenvoudig weg te werken in de
grille.

men het remlicht-,
knipperlicht en snel-
heidsignaal aftakken
om de CPU te voe-
den. Na installatie
wordt de EVT-300
ingeregeld met de

laptop. In de centrale
eenheid van het sys-
teem worden eventu-
ele fouten opgesla-
gen, deze foutcodes
zijn later met de lap-
top uit te lezen. ●
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