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BEDRIJFSAUTO’S 
Trucks steeds veiliger

Ondanks de snelheidsbegrenzers, ABS en EBS
neemt het aantal verkeersongevallen waar
vrachtauto’s bij zijn betrokken toe. De gevolgen
zijn vaak in het hele land waarneembaar, de
files blijven niet beperkt tot de snelweg maar
strekken zich uit tot alle toegangswegen rond-
om zo’n ongeluk. Volvo heeft becijferd dat jaar-
lijks in Europa 13.000 mensen de dood vinden
en 65.000 zwaar gewond raken door ongeluk-
ken waar de ‘zware sector’ bij is betrokken.
Reden genoeg om die cijfers omlaag te krijgen.
En daarbij steekt men de hand in eigen boe-
zem. Het concern heeft een speciaal team,
Volvo Trucks Accident Team, in het leven geroe-
pen dat tot taak heeft om ongevallen waarbij
een Volvo Truck is betrokken te onderzoeken en
te analyseren. Doel is om technische systemen
te ontwikkelen om in het vervolg dergelijke
ongelukken te voorkomen. Voorbeelden zijn
ABS, EPS en een adaptieve cruise control. Deze
voorbeelden  hebben betrekking op ongecontro-
leerd gedrag van de truck. Maar er is meer.

Onoplettende chauffeur
Eigenlijk zijn alle ongevallen terug te voeren op
onoplettendheid van de chauffeur of zijn mede
weggebruiker. De huidige verkeersintensiteit

laat geen moment van onoplettendheid meer
toe. En trucks zijn zo ingericht dat er toch
zaken aan de aandacht van de chauffeur ont-
snappen. We noemen als voorbeeld de blinde
hoek die door de afmetingen van het voertuig
simpelweg aanwezig is. Ook onoplettendheid,
wegsukkelen of zelfs in slaap vallen komen
helaas voor.
Volvo heeft op basis van dat gegeven het
Drowsy Driver Alert (DDA) systeem ontwikkeld.
DDA signaleert wanneer de chauffeur dreigt
weg te vallen (maat hiervoor is het knipperen
van het oog), het gaat zelfs zo ver dat het
systeem detecteert wanneer de chauffeur wordt
afgeleid met andere woorden langdurig kijkt of

bezig is met iets wat niets met het verkeer te
maken heeft. Voorbeelden zijn te lang telefone-
ren of de kaart raadplegen onder het rijden.
Een camera volgt constant de bewegingen van
het oog. Zodra het een afwijking in het norma-
le patroon signaleert gaat er een lamp op het
instrumentenpaneel branden waardoor de
chauffeur eraan herinnerd wordt zijn aandacht
te richten op wat relevant is.
Erg belangrijk hierbij is de manier en het tijd-
stip waarop de signalen worden aangeboden.
Deze moeten zodanig zijn dat ze geen stress of
irritatie oproepen. Het laten overgaan van de
telefoon bijvoorbeeld, kan uitgesteld worden
totdat de verkeerssituatie dit toelaat. Men gaat

Een speciale camera op het dashboard registreert
de oogbewegingen van de chauffeur. Zodra die
afwijken van het normale patroon volgt een sig-
naal om de chauffeur bij de les te halen.

Het systeem is in staat om de toestand van de
chauffeur te analyseren en dit gegeven te gebrui-
ken voor de informatievoorziening en/of de waar-
schuwingsdrempel.

Veiligheidssystemen ondersteunen chauffeur

Keep them rolling
Van je fouten moet je

leren. Volvo Trucks han-

teert deze levensles om

veiligheidssystemen te

ontwikkelen die de chauf-

feur helpen de combinatie

veilig door het verkeer te

loodsen. Systemen met

een eigen wil, maar voor-

alsnog houdt de chauffeur

de touwtjes in handen.
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veiligheid op een hoger plan gekomen. Niet
alleen werd de reactietijd en daardoor de rem-
weg een stuk korter, EBS maakt het mogelijk
om er allerlei veiligheid verhogende systemen
aan toe te voegen. ESP is daar een goed voor-
beeld van. Dit systeem grijpt in op basis van
sensoren die op de truck zijn gemonteerd,
zodra de combinatie de grip op het wegdek
dreigt te verliezen en kantelt of schaart. In
beide gevallen een dreigende situatie, niet

zelfs zover dat het waarschuwingssysteem reke-
ning houdt met de fitheid van de chauffeur.
DDA maak dat mogelijk, het signaleert die fit-
heid immers op basis van de oogbewegingen.
Wat moet men met dit gegeven? Wel, het
systeem is dermate adaptief dat het bij een ver-
moeide chauffeur eerder zal waarschuwen dan
bij een fitte. DDA is overigens nog niet in pro-
ductie.
Een ander groot probleem is de dode hoek. Met
Blind Spot Support en Lane Change Support
verwacht Volvo dit binnenkort op te lossen.
Blind Spot Support werkt met een camera die
zijn beelden naar een goed opgestelde LCD-
monitor in de cabine stuurt, Lane Change
Support gebruikt een radar om te detecteren of
er zich een voertuig of iets anders in de dode
hoek bevindt op het moment dat de combinatie

een bocht maakt of van baan verandert. Een
geluidssignaal klinkt dan door de cabine.

Intelligente cruise control
Sinds de invoering van het elektronische rem-
systeem (EBS) voor zware trucks is de potentiële

ESP is nu al leverbaar op een moderne truck. Het
moet voorkomen dat de combinatie de grip op het
wegdek verliest door tijdig het motorvermogen
terug te nemen en de bedrijfsrem in te schakelen.

De blinde hoek blijft
een probleem dat
alleen adequaat opge-
lost kan worden met
een camera en/of een
radar. Camerabeelden
verschijnen op het LCD-
scherm, de radar uit
zich in de vorm van het
oplichten van een
waarschuwingslamp.

Een combinatie die dreigt te scharen betekent bij
een truck zonder ESP bijna altijd brokken. Een
voertuig met ESP blijft dankzij het tijdig selectief
aansturen van de bedrijfsrem controleerbaar de
geplande weg volgen.
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alleen voor de veiligheid maar ook omdat der-
gelijke gevallen meestal gepaard gaan met
groot fileleed. ESP grijpt in dergelijke situaties
in door het motorvermogen terug te nemen en
het aansturen van de bedrijfsrem. Het is moge-
lijk om de remmen afzonderlijk aan te sturen,
om zodoende de combinatie weer op het rechte
pad te krijgen.
Een recente ontwikkeling is de intelligente
(ACC) cruise control. De upperclass van de per-
sonenauto´s is al een paar jaar leverbaar met
deze zelfdenkende snelheidsregelaars. De erva-
ringen zijn goed, niet alleen verhogen ze de vei-
ligheid, ze geven de chauffeur ook een stuk
rust en dat op zich komt al ten goede aan de
concentratie. Hoe werkt het? De bedrijfsauto is
uitgerust met een radar. Deze meet constant de
afstand tot de voorganger en geeft dit door aan
de regeleenheid. Deze heeft de mogelijkheid
om het motorvermogen terug te nemen en de
secundaire remmen zoals de motorrem en de
retarder in te schakelen. Ook is het mogelijk
dat het systeem het vermogen opschroeft zodra
de afstand tot de voorligger toeneemt en de
ingestelde snelheid nog niet is bereikt. Het
inschakelen van de bedrijfsrem was nog altijd
een zaak van de chauffeur. Op het moment dat
de situatie dat vereist gingen er in de cabine
allerlei toeters en bellen af om de chauffeur bij
de les te houden. U leest: was! Volvo heeft het
systeem uitgebreid zodat ACC ook regie krijgt
over de bedrijfsrem, dit is leverbaar als optie
binnen een jaar.

Automatische noodrem
Een stapje verder gaat Emergency Braking.
Hiermee is het mogelijk om ingeval van obsta-
kels op de weg automatisch het remsysteem te
activeren om de combinatie tot volledige stil-
stand te brengen. De hardware van dit systeem
is niet verschillend van ACC, men bereikt er-
mee dat het systeem altijd alert is en daardoor
in noodsituaties eerder ingrijpt (Volvo spreekt
van een seconde) wat net het verschil kan ma-
ken tussen ontwijken en crashen. Creatieve
geesten zien waarschijnlijk nog een mogelijk-
heid: comfortabel filerijden. Ook deze functie
kan met bovenstaande hardware automatisch
worden afgewerkt zodat een file voor de chauf-
feur een soort rustmoment betekent in plaats
van stress.

Emergency Braking en Queue Assistance zitten
nog in de koker, filmbeelden laten zien dat
vooral Emergency Braking feilloos werkt, de
introductie van beide systemen zal nog wel
even op zich laten wachten.

Juiste spanning
Ten slotte een systeem dat in de personenauto-
techniek al min of meer is ingeburgerd maar
dat in de truckindustrie eindelijk begint te glo-
ren, de bandenspanningcontrole systemen
(Tyre Pressure Monitor TPM). Een lage banden-
spanning voor gebruik op verharde ondergrond
heeft alleen maar nadelen; grote slijtage, hoog
brandstofverbruik en slecht weggedrag. Volop
redenen om maar regelmatig de bandenspan-
ning te controleren zou je denken. Niets is min-
der waar, het gros van de voertuigen rijdt met
een (te) lage bandenspanning.
De bandenspanningcontrolesystemen waken
over de druk in de band, komt deze beneden
een vooraf ingesteld niveau dan volgt een waar-
schuwingssignaal zodat de chauffeur tijdens de
eerstvolgende gelegenheid de druk op niveau
kan brengen. Hij kan tijdens het rijden de ban-
dendruk niet aflezen, dat kan alleen tijdens
stilstand. Zo’n controlesysteem voorkomt het
rijden met een te lage druk waardoor warmte
ontwikkeling kan ontstaan met een klapband
als gevolg. Zodra het bandenspanningbewa-
kingssysteem een snelle drukval in de band sig-
naleert krijgt de chauffeur het advies om
onmiddellijk te stoppen. Eigenlijk niets nieuws.
De grote stap voorwaarts die de Zweden hebben
gemaakt is de communicatie met het getrokken
materieel. De trailer moet dan wel een eigen
controle-unit hebben, de informatie wordt

doorgestuurd naar de monitor in de cabine.
Volvo benadrukt dat de veiligheidssystemen de
chauffeur moeten helpen om de combinatie
veiliger door het verkeer te bewegen. Het zijn
hulpmiddelen, de chauffeur houdt de regie.
Maar kijken we naar alle technische ontwikke-
lingen dan kan niemand ontkennen dat de
chauffeur steeds meer buitenspel wordt gezet,
of het nu gaat om het schakelen, het remmen
of het filerijden; al deze handelingen werken
feillozer indien slimme elektronica een handje
helpt. De chauffeur moet echter altijd de baas
blijven, want een systeem kan uitvallen, het is
immers maar techniek. En dat is en blijft de
achilleshiel. ●

Hans Doornbos

Het is niet denkbeeldig dat voertuigen binnenkort
zijn uitgerust met Emergency Brake Assistance. De
radar in de voorbumper signaleert een obstakel,
het systeem activeert vervolgens automatisch de
bedrijfsrem. Volgens Volvo bekort dit de reactietijd
met een seconde.

Het Tyre Pressure Monitoring systeem waakt over
de druk in de banden. Een juiste bandendruk geeft
een veel stabieler rijgedrag. Het TPM-systeem van
Volvo kan communiceren met een eventueel TPM-
systeem van het getrokken materieel.
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