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Deze Golf presenteerde Volkswagen als een
nieuw ontwikkelingsgereedschap. Verwijzend
naar de films waarin de Kever ‘Herbie’ een
hoofdrol speelde is deze Golf 53+1 gedoopt: het
startnummer van ‘Herbie’ die in de film ook
zelfstandig kon rijden, plus één vanwege de
nieuwste techniek.
Omdat in een Golf GTI al veel automatisch of
minstens elektronisch geregeld werkt, kan een
zelfrijdende auto zonder al te ingrijpende ver-
bouwingen gemaakt worden. En dat is in prin-
cipe overdraagbaar op elk model dat je wilt
beproeven. De Golf 53+1 heeft aangepaste rem-
drukvoorziening, zodat hij langdurig zelf kan
remmen zonder dat iemand het rempedaal aan-
raakt. De laser meetapparatuur waarmee hij
zijn testparcours opmeet is een uitwendig aan-
bouwstuk. Verder heeft hij alleen het nauwkeu-
rigste GPS-systeem, plus de samen met de uni-
versiteit van Hamburg ontwikkelde software.
Dat programma combineert lasermeting van
het parcours (vorm, breedte) met GPS-positiebe-
paling tot op twee centimeter nauwkeurig. Een
langzaam rondje om het parcours te meten, het
programma rekent daarna uit wat de ideale lijn
op die baan is, met snelheden en stuurhoeken
die maximaal mogelijk moeten zijn. Een rede-
lijk geoefend autorijder moet behoorlijk zijn
best doen om de Golf sneller door het parcours
te jagen dan deze computerbestuurder.

Regelbaar rijgedrag
Hoewel de Golf 53+1 geen voorstudie is voor
productie geeft het aan hoeveel al mogelijk is
in volautomatische autobediening. Bij een Audi
A8 met ‘Integraler Fahr Dynamik Regler’ wordt

Bij redelijk wat befaamde coureurs heb ik een snel

rondje over een of ander testtraject meegemaakt. Vol

vertrouwen, en zelf wat ronddollen met een Skoda

Fabia WRC op de VW-testbaan van Ehra-Lessien is niet

zo vreeswekkend. Maar in een Golf GTI helemaal zonder

bestuurder over een bochtig pylonenparcours jagen,

dan denk ik toch: als dat maar goed gaat!
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Een rondje rustig rijden langs een met pylonen
gemarkeerde baan op het grote Volkswagen test-
terrein in Ehra-Lessien, en deze Golf GTI heeft de
weg geleerd. Hij rekent zelf uit met welke snel-
heid het baantje gereden kan worden. Dan zit je
alleen nog als passagier achter het stuur. Of als
tester die allerlei metingen kan doen zonder zich
om het rijden te hoeven bekommeren.
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ren, dan neemt die de auto mee, dat merkt het
ESP. Flink afremmen is het voorgeschreven
middel om de slingering te stoppen. Een heel
verkeerd beladen caravan met veel te lage druk
op de trekhaak, en dan maar gassen.
Onvermijdelijk komt een hobbeltje, een wind-
vlaag, een stuurbeweging die de caravan aan
het slingeren brengt. Dan zit je echt als op een
schip in een orkaan, geen houden aan.
Gelukkig trapt ESP vlot op de rem, alleen bid-
den dat er niemand dicht achter je rijdt.
Er is een kleine ‘maar’. Het werkt bij
Volkswagen alleen met af-fabriek gemonteerde
trekhaak, waarbij het ESP bij aansluiting van de
steker merkt wanneer iets wordt aangekoppeld
en de stabilisatiefunctie activeert.
Minder spectaculair is de stuurhulpfunctie in
het nieuwste ESP. Die werkt in op de elektrische
stuurbekrachtiging en bevordert bij een opko-
mende slip (tegen)sturen in de juiste richting.

wel aangegeven dat ooit zoiets in productiewa-
gens kan komen: regelbaar rijgedrag. Voorlopig
is het nog een meetinstrument om te beproe-
ven hoe met diverse middelen stuur- en rijge-
drag van een auto beïnvloed kunnen worden.
Deze Audi A8 is volgepropt met verstelbare
onderstelsystemen. Achterwielbesturing, ver-
stelbare stabilisatoren, variabele stuuroverbren-
ging en verstelbare luchtvering die er normaal
al in zit. VW-technici analyseerden het rijge-
drag van uiteenlopende auto’s, van een
Mercedes E tot een Lotus Elise, en program-
meerden dat in de IFDR. Daarnaast is er een
schuifregelaar die het rijgedrag verstelt van een
licht bedienbare gezinswagen tot een straffe
sportbolide. Dit laatste zou bruikbaar zijn voor
productie: een knop voor verschillende rijkarak-
ters die een hele reeks verstelbare systemen
ineens bedient. Hoewel met geen mogelijkheid
een twee ton zware Audi A8 exact hetzelfde kan
doen als een veel kleinere en lichtere Lotus
Elise, is het verbluffend welke enorme verschil-
len in rijgedrag opgewekt kunnen worden. Ook
aardig is dat onze demonstrateur weer toe-
komst ziet voor achterwielbesturing.
Een andere Audi had een ‘stuurautomaat’ voor
het geautomatiseerd uitvoeren van ‘elandtests’,
uitwijken en terugsturen naar de oorspronke-
lijke rijbaan. Ook op basis van nauwkeurige
GPS-navigatie die opgeeft waar de kunstmatige
hindernis staat. Daar kan in ‘open loop’ rege-
ling omheen gestuurd worden, met vooraf bere-
kende stuuruitslagen, of in ‘closed loop’ waar-
bij geprobeerd wordt een vast traject te volgen.
Dus met stuurcorrecties wanneer de auto
onder- of overstuurt. Perfect meetbaar en exact
herhaalbaar, bijvoorbeeld om verschillende ban-
dentypen te beoordelen.

Actieve vierwielaandrijving
Er wordt gewerkt aan geavanceerde 4Motion
vierwielaandrijving, op basis van rallytechniek.
Naar hetzelfde idee dat Mitsubishi in zijn
Lancer Evo toepast, en Honda in zijn Legend.
Waar het om draait is een actief differentieel,
dat de verdeling van aandrijfkoppel over linker-

en rechterwiel stuurt aan de hand van de rij-
omstandigheden. In plaats van één planetair
tandwielstel, zoals bij een gewoon differentieel,
zijn er dan twee. De buitenringen daarvan kun-
nen elektrisch of hydraulisch aangedreven wor-
den. Zo wordt de normaal benodigde differenti-
eelwerking gestimuleerd of tegengewerkt. Met
als resultaat asymmetrische aandrijving waar-
mee de auto gestuurd kan worden. Voldoende
om in behoorlijke mate over- of onderstuur te
kunnen opwekken of dempen. Dit als onder-
steuning van ESP-stabiliteitsregeling, die dan
veel minder op de remmen hoeft in te grijpen
om een opkomende slip te corrigeren. 

ABS en ESP uitgebreid
Sommige dingen maken pas echt indruk als je
ze eens ondervonden hebt. Al enige tijd bevat
het ESP bij een aantal merken een aanhanger-
stabilisatiefunctie. Gaat de aanhanger slinge-

Deze elektronica kan de Golf automatisch besturen, via ingrepen op de elektrische stuurbe-
krachtiging, het elektronisch gaspedaal en ESP-remsysteem. De DSG-versnellingsbak hoeft
alleen maar aan het begin van de rit in de D-stand gezet te worden, de rest kan de auto zelf.

Met dit laser meetapparaat neemt de geautomatiseerde Golf
de pylonen waar, die de baan afbakenen, daarnaast vertelt
GPS-navigatie hem nauwkeurig zijn positie.

Als een schip in de branding vormt de Touareg met ABS Plus voor terreinauto’s een boeggolf voor de
wielen, doordat dit ABS op losse ondergrond een flinke mate van wielslip opwekt. Het zich ingraven
van de wielen bekort de remweg dan behoorlijk.
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Met name nuttig bij remmen op een onder-
grond met verschillende wrijving die de auto
naar één kant (de stroefste) trekt. Vanzelf voel
je hoe te corrigeren, zodat de auto rechtuit
remt. Zachtjes trekt de bekrachtiging het stuur
die kant op. Door juist te corrigeren hoeft ESP
minder met aangepaste remdruk de auto sta-
biel te houden, blijft meer over voor puur ver-
tragen en wordt de remweg tot 10% korter.
Nog dit jaar komt op de VW Touareg ABS Plus
met een speciale terreinrijfunctie, die
Volkswagen wil patenteren. Op losse onder-
grond is het gunstig als de wielen bij het rem-
men flink wat slip krijgen, omdat ze zich dan
ingraven in de losse grond en daarmee een wig
voor zich vormen. Dat levert tot liefst 20% kor-
tere remweg op. Dit ABS detecteert automatisch
remmen op losse ondergrond, herkent in 300
milliseconde de lagere slipweerstand en scha-
kelt over op ‘terreinstrategie’. Bij de nog lagere

slipweerstand op sneeuw of ijs schakelt de ter-
reinfunctie niet in. Er hoort wel ESP bij en de
terrein-ABS werkt alleen rechtuit. Voorwaarde
is dat het stuur rechtuit staat en ESP geen
belangrijke draaibeweging van de auto meet.
Als de wielen flink slippen kan ESP de auto niet
meer in rijrichting stabiliseren, en dat heeft
voorrang boven de kortste remweg.

Automatische ontwikkeling
De programmatuur waarmee de ontwikkelaars
dit alles maken levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van productiemodellen.
Dat onderstreept de Volkswagen EcoRacer-stu-
die, die vrijwel normaal blijkt te rijden. Dat
deed ‘ie niet toen dit knappe modelletje debu-
teerde op de Tokyo Motorshow, oktober vorig
jaar. Pas daarna maakte men in zeven maanden
een rijdend proefmodel. In drie maanden werd
in de computer de rijdynamiek uitgewerkt. En

zo werd de EcoRacer ontwikkeld. Na een week
fijnafstemmen was het onderstel klaar. “We
hebben hem in koolstofvezel gebouwd omdat
een andere draagstructuur nooit zo snel klaar
kon zijn.” Weinig viel nog los te peuteren over
de nieuwe 1.5 common rail diesel achterin. Er
komt 100 kW uit en meer dan 250 Nm koppel.
Hij is wat luidruchtig, maar de EcoRacer heeft
ook nog geen geoptimaliseerde geluidsisolatie.
Een losse opmerking tot slot, van prof. dr.
Jürgen Leohold, directeur research van de VAG
groep. “Pas over een jaar of twintig kan de
brandstofcel in serieproductie zijn.” En over de
CCS-verbrandingstechniek van VW, combinatie
van diesel- en ottoproces: “Die is alleen reali-
seerbaar als we synthetische brandstof hebben,
met nauw gedefinieerd verbrandingsgedrag.” ●

Peter Fokker

Deze grafiek geeft aan dat onderdrukken van wielslip op losse
ondergrond (de gele en blauwgrijze lijn) lang geen optimale
vertraging biedt. Normale ABS regeling zou maar ongeveer 0,2g
vertraging leveren, de verhoogde slip van de terrein-ABS rege-
ling geeft 0,5g.

Droog beton
Nat beton
Zand
Grind

IJs

Deze Skoda Fabia heeft nog, volgens het oude
WRC reglement toegestane, op één as variabele
vierwielaandrijving. En al ligt dit ding als een
plank, bij de bescheiden snelheid die wij reden, je
merkt goed hoe het stuurgedrag verandert als de
vermogensverdeling over beide achterwielen (in
dit geval handmatig) aangepast wordt.

Via een elektromotor en twee planetaire tandwielstelsels kan in de Fabia WRC koppel van
het ene naar het andere achterwiel gestuurd worden, los van de normale differentieel-
werking. Zo kan naar believen onder- of overstuur opgeroepen worden.

Het VW Ecoracer studiemodel is meer dan een
leuke autoshowattractie, hij dient als rijdend stu-
dieobject om te beproeven wat je met lichte bouw
kan bereiken. Er zou nog wel het een en ander aan
bijgevijld moeten worden, maar dan kan dit een
heel knap diesel sportautootje worden.

Een flinke caravan die hier bij omstreeks 100 km/h
onstabiel wordt geeft een behoorlijk schrikwek-
kend effect. Een krachtige automatische remin-
greep brengt het gevaar snel onder controle. We
hebben het ook geprobeerd met (tegen)sturen,
maar echt, dat werkt niet.

Vertraging afgemeten
naar wielslip bij remmen

15%                                          ABS Plus                   100%

1.0g 

0.5g  

Wielslip
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