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Het Blaupunkt
Ali-systeem

••AUTOFAH RER-l.EN KU"'GS-LI NIJ
lNFORMATIONS-SYSTEM"- ALI IS

de naam voor een nieuw ontwikkeld ver-
keersgeleidings- en informatiesysteem. dat
de afgelopen maand door Hlaupunkt te
Hitdesheim aan de internationale elektro-
nica-vakpers werd getoond én gedemon-
streerd. Stelt u zich voor: u wilt met
uw auto van A naar H rijden. doch noch
de juiste weg noch de verkcersomstandig-
heden zijn u bekend. U stapt in uw auto.
programmeert een druktoetseenheid met
een 4-letteri cijfer-combinatie en geeft ver-
volgens gas. Op een paneeltje naast het
stuurwiel lijn drie verlichte pijltjes gaan
knipperen. Totdat u over een onzichtbare
draadlus in het wegdek rijdt. Dan klinkt
er een acustisch signaal in de auto en
tcge lijkertijd licht nog slechts één pijI
op: rechtdoor, naar links of naar rechts.
En vanaf dat moment behoeft u nog slechts
de richting van de pijltjes te volgen om
feilloos uw doel te bereiken.
Onderweg wordt 1I door indicatielampjes
geattendeerd op mogelijke verkeersopstop-
pingen, mist. gladheid etc. Bovendien ver-
schijnt op het paneeltje de adviessnelheid
voor het gekozen traject. Zonder dat u
het merkt wordt u indien nodig om-
geleid indien. door bijv. een grout ver-
keersaanbod, een bepaalde autoweg te veel
oponthoud zal opleveren. Een computer.
waarop alle draadlussen langs de wegen
zijn aangesloten. berekent reeds van te
voren waar en wanneer zich problemen
zullen voordoen. Kortom - optimale ver-
keersgeleiding en een zo efficiënt mogelijk
gebruik van hel beschikbare wegennet.

HET lijkt nog lockomstmul ick. doch he-
gin april waren wij op het tabriek sterrein
van Blaupunkt te Hildcshcirn in de gelegen-
heid zelf te rijden met een auto waarin

Een A Ll-paneeltje in de auto verstrek I
de automobilist individuele informatie.
Feilloos dirigeren drie piittjes dl' bestuurder
naar de via een druktoetseenheid gekozen
bestemming (8 - Stadt - Ort.w'i/IIJA5j.
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Draadlussen in het wegdek

dirigeren u feilloos

naar uw bestemming
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Blokschema I'an de boord- en de straat-
apparatuur. In de aII/O een zendontvanger
met indicatiepaneeltie en ferriet-zend] OfU-
vangantenne. Langs dl' ••.eg een geheugen-
kast gekoppeld aUII een zendt ontvanger
ell 1'1'11 draadlus.

•

het Al.I-systeem was ingebouwd. En proef-
opstelling met draadlussen aangesloten op
een computer in het hoofdgebouw maakt
het mogelijk de eerste ervaringen mei dit
nieuwe systeem op te doen. En hel lijkt
ideaal. dal kan ik reeds nu stellen. hoewel
er nog wel enige tijd overheen zal gaan
alvorens het Europese (autojwcgennct met
ALl is uitgerust: Hel All-systeem voor-
komt gezoek naar de juiste weg. De auto-
mobilist wordt door de drie pijltjes haarfijn
naar zijn bestemming gedirigeerd en de
nauwkeurigheid van hel systeem kan zelfs
zover worden opgevoerd dat probleemloos
naar een bepaalde straat in een bepaalde
stad kan worden gestuurd.
Het zijn draad lussen in hel wegdek ge-
combineerd met elektronische stuur- en ge-
heugeneenheden in kasten langs de wegen,
die dit mogelijk maken. Via kabels is de
straatupparatuur aangesloten op een cen-
trale verkeerscornputer.
In de auto is een zend. ontvanginstallatie
ingebouwd, waarmede het contact tussen
auto en ALl-systeem tot stand wordt ge-
bracht. Zod ra de auto zich boven een d raad-
lus bevindt, meldt de zender In de auto
wat de bestemming is. De elektronische
eenheid van de straatapparatuur bepaalt
vervolgens welke richtingformatie (.. recht-
door". "naar links" e.q .. .naar rechts") moet
worden gegeven. Via de centrale computer
wordt vervolgens nog aanvullende ver-
keersinformatie gegeven. waarbij voor elke
a utomobilist ind ividueel wo rdt bepaa Id
welke informatie van belang is. Via de

De lijd benodigd wor het overbrengen
vall meerdere informatiereeksen tussen
straatapparatuur en aU/n is zo kort, dal
hij draadlussen \'an 2 meter lengte snel-
heden tot 300 kill I uur mugeliik zijn. De
tabe! Kn'fl aan hoevee! lijd er hij verschil-
lende rijsnelheden beschikbaar is \'oor dl'
signaaloverdracht.

ALI - Verkehrsziel führungssy stem
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die grote overeenkomst vertoont met de
Ierrietanten nes in d raagba re rad ietcestel-
len. Ook in de boordinstallatie van de
auto vervul! de ferrietstaat deze functie:
hij dient als lend, ontvangantenne. Bij de
straatapparatuur wordt de draadlus. die
2 )I, 2.5 meter meet. als zend ontvang-
antenne gebruikt. Zodra de a uto zich boven
de draadjus bevindt. ontvangt de boordin-
stallarie een oproepsignaal. De ontvanger
in de auto schakelt nu de zender in en
via de ferrietstaaf worden de gegevens om-
trent het gekozen doel van de rit door-
gegeven aan de elektronische eenheid van
de straatapparatuur. Deze bepaalt hieruit

d raadlus wordt het bericht voor de a UlO
uitgezonden. De ontvanger in de aUIO ver-
werkt de verkregen impulsen tot stuurspan-
ningen voor het paneel. dal de informatie
weergeeft. Op deze wijle kunnen naast
richtinginformatie (lok adviessnelheden,
verkeersopstoppingen, mist en zelfs ge-
gevens omtrent de drukte bij tankstations
en wegrestaurants aan de automobilist wor-
den toegespeeld.

HET PRINCIPE waarop de infcrmatie-
overdracht tussen a UlO- en straatappara-
tuur plaatsvindt. is in wezen eenvoudig,
Onder de auto is een ferrietstaaf bevestigd.

Geschw.
{km/hl '0 60 80 100 125 150 175 200 300

Zeit
0.18 0.12 0.09 0.072 0.058 0.0'8 0.0" 0.036 0.02'f sek I -,
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en uit de In een geheugen opgeslagen ge-
gevens welke richtinginformatie de automo-
bilist dient te ontvangen. Via de lender
van de straatapparatuur wordt dele infor-
matie toegevoerd aan de draadlus en ver-
volgens via de Ierrietstaaf ontvangen in
de auto, Op het paneeltje in de auto wordt
lichtbaar welke rijrichting aangehouden
moet worden. Tegelijkertijd produceert de
boordontvanger een korte pieptoon. die

de automobilist erop attendeert dat nieuwe
informatie is gearriveerd,
Voor dele gehele informatie-uitwisseling
is niet meer dan een honderdste seconde
vereist. Dele overdrachtsduur is 70 kort
dat zelfs indien de auto met leer hoge
snelheid rijdt. nog belrouwbare overdracht
plaatsvindt. Bij de gekozen afmetingen van
de draadlussen mag de rijsnelheid zelfs
lot JO() km uur bedragen. Er worden ten
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Model van /'/'/1 druktoetseenheid \'oor hel
A Ll-svsteem. Di: compacte apparaatje kan
in dl.' auto Of' etk« gewenste plaats worden
geïnstalleerd. Indicatoren geven aan welke
bestemming gekozen is: PA /:'3.

behoeve van een tourloze overdracht altijd
meerdere informatiereeksen uitgewisseld en
ook bij dele hoge rijsnelheid is dit nog
mogelijk.

TOT stand kwam het Al.l-systeern door
samenwc rk ing tussen de Techn ische Hogc-
school te Aken en Bosch Blaupunkt. Het
doel was een systeem te ontwikkelen dat.
nadal door de automobilist de plaats van
bestemming zou zijn opgegeven. auto-
matisch alle voor de betrokken autorit van
belang lijnde informatie IOU verstrekken.
Hiertoe werd gerekend zowel de richting-
informatie als de informatie omtrent weg-
en verkecrsomstundighcden.
Ten einde snel en veilig lijn bestemming
te bereiken. dient de automobilist vóór
en tijdens lijn rit over meerdere gegevens
te beschikken. t.w.:

aanwijzingen omtrent de richting waarin
gereden dient te worden
~ informatie over de toestand van de wegen
-- informatie over verkeersopstoppingen C.4.
over alternatieve routes

algemene informatie als bijv. het weer
onderweg. de drukte bij tankstations langs
de autowegen en de drukte bij weg-
rest aurants,
Momenteel wordt een deel van deze in-
formatie gegeven door middel van verkeers-
borden en voorts ~ althans voor wat West
Duitsland betreft door het daar aanwe-
zige zendernet dat continu r.b.v, verkeers-
omroep wordt aangewend.
Oe op deze wijze gegeven informatie kan
evenwel niet anders lijn dan collectief. In-
dividuele informatie is met deze systemen
niet mogelijk. Komt. voor wat de verkeers-
omroep betreft nog bij dat bezoekers uit
hel buitenland. die de vreemde taal niet
beheersen. aan de uitgcst raa Ide informatie
weinig hebben.
Het lag dan ook voor de hand te gaan
zoeken naar een svsteern dat door middel
van optische indicatoren de automobilist
in zijn auto IOU kunnen voorzien van de
70 gewenste gegevens. Het Blaupunkt ALI-
systeem voldoet aan deze eis. Daarbij ko-
men nog een reeks voordelen:
ALl bezit ten opzichte van andere systemen
hel voordeel dat hel onafhankelijk is van
een centrale. De straalapparatuur vormt
een eenheid, die zelfstandig werkt. Slechts
bij verkeersopstoppingen e.d moeten de
in hel geheugen van de straatapparatuur
opgeslagen gegevens worden gewijzigd. Dil
geschiedt dan vanuit een centrale computer.
Bij technische storingen aan de computer
of bij onderbroken kabels tussen computer
en straatapparatuur blijft het ALl-systeem
werken zij het dan ook dat de mogelijk-
heden wat beperkter zijn.
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de adviessnelheden welke door de computer
worden berekend. kunnen hiertoe een bij-
drage leveren.
Mede door hel vaststellen van alternatieve
routes. levert hel systeem een bijdrage aan
een zo optimaal mogelijk gebruik van hel
beschikbare wegennet. De extra informatie
omtrent bijv. gladheid, mist. verkeersop-
stoppingen etc, kan leer snel aan eventueel
gewijzigde omstandigheden worden aange-

A U-kenmerken voor hel gebied rond
K(·,IIf'11.

Aangezien door het programmeren van
de druktoetseenheid in de auto de plaats
van bestemming hekend is. kan de cornpu ter
reeds vooruit berekenen hoc druk het op
bepaalde lijden op bepaalde wegen zal
7ijn. Hierdoor is het mogelijk reeds in
een vroeg stadium een deel van de auto's
langs andere wegen naar hun best~ming
te leiden. waardoor overbelasting an be-
paalde wegen kan worden voorkorne . Ook

past. Als algemeen voordeel van het ALI-
systeem noemt Blaupunkt dan nog hel reit
dat kosten en tijd kunnen worden gdp-aard.
terwijl door het efficiënte r gebruik' van
het wegennet minder nieuwe wegen aange-
legd zullen behoeven te worden.
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HET praktisch gebruik van All zal voor
geen enkele automobilist problemen met
zich mede brengen. Het enige wat van
hem verwacht wordt is dat hij voor de
aanva ng van de rit vier dru ktoetsen indruk r,
die overeenstemmen met de letter i cijfercode
van de gekozen plaats van bestemming.
De aldus ingestelde code wordt door de
auto-zender uitgestraald zodra een draad-

111~ wordt gepasseerd. Bij de codering is
men als volgt te werk gegaan: door 4
letters in te stellen, kan een bepaald doel-
vlak op de kaart (alb. SJ worden bereikt.
Wordt als laatste van de vier codetekens
een cijfer ingesteld, dan wordt de automobi-
list naar de dichtst bij zijn bestemming
zijnde autoweguitrit geleid. Momenteel
denkt men in Duitsland aan cen verdeling

c Slodl
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in 16 grote regionen. die een oppervlakte
van 31 x 31 km beslaan. Dele regionen
zijn weer onderverdeeld ink leinere ge--
bieden van circa II x II km. die op hun
beurt nogmaals onderverdeeld worden in
gebieden van 2,7 x 2.7 km. Afb. 5 laat
dele verdeling duidelijk lien: het gebied
rond Keulen is door twee letters aange-
geven "FF". De derde letter van de code
geeft aan in welk deel van Keulen c.q,
de randsteden men moet wezen. bijv. FFC
voor Keulen Noord. Tot slot komi dan
de 2.7 -km-verde ling a Is vierde letter en
hiermede wordt een nauwkeurigheid be-
reik I als linksonder in de tekening is weer-
gegeven. MeI dele vorm van coderen kun-
nen meer dan 65.000 doelen worden vast-
gelegd.

DA T de kosten van een de rgelij k systeem
niet gering lijn. lal duidelijk zijn. Men
denkt voor het uitrusten van het Duitse
autowegennet met All aan bedragen die
liggen tussen 100 miljoen en 1 miljard
DM. Daar langs alle autowegen geschikte
kabels aanwezig 7.ijn en er bovendien in
bepaalde delen van het land reeds nu draad-
lussen in het wegdek liggen. lOU betrekke-
lijk snel met hel All-systeem kunnen wor-
den begonnen in hel bijzonder daar ook
de Duitse regering zich zeer positief heeft
opgesteld. Verheugend laag worden de kos-
ten van de voor de auto noodzakelijke
boordinstallatie geschat: DM 200.-.
Blaupunkt heeft de All-patenten vrijge-
geven, zodat het systeem zonder meer overal
ter wereld lal kunnen worden toegepast.
Dat het desondanks nog wel even zal duren
alvorens u uw auto in Amsterdam pro-
grammeert met de code voor Napels of
Wenen en vervolgens feilloos naar uw doel
wordt geleid. staat vast.

TIJ DENS enige proefritten op hel fabrieks-
terrein van 81aupunkt te Hildesheirn waren
wc in de gelegenheid praktische ervaring
met All op te doen. Enige wegen van
hel fabrieksterrein waren biertoe voorzien
van draadlussen en straatapparatuur. Via
een in het hoofdgebouw geïnstalleerde cen-
trale was het mogelijk fictieve hindernissen
als bijv. een wegomlegging te simuleren.
Ook was het mogelijk gegevens omtrent
adviessnelheden en weer- c.q, wegomstan-
digheden in het systeem te brengen. Via
in totaal 13 draadlussen kon deze infor-
matie worden overgebracht op de boord-
apparatuur van een aantal auto's,
Na het instellen van de letter i cijfer-codering
van het punt waar men heen wenste te
rijden. werd de motor gestart. Op het indi-
caticpaneel begonnen op dal moment de
pijltjes en de lampjes te knipperen, waar-
door 7e op goede werking kunnen worden
gecontroleerd. Daarna is hel een kwestie
van gewoon gaan rijden: de laak blijft

Of' A Ll-testbaan op het Blaupunk t Ja-
brteksterrein te Hildesheim.
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Stuur- I'll COnirele-apparatuur Ie Hitdes-
heim. Hiermede kunnen niet al//'I'II allerlei
verkeerssituaties worden gesimuleerd.
doch levens is het mogelijk continu de
bewegingen \'01' d,' A 1.I-lIl1io·s ol' he: ter-
rein te volgen.

knipperen rotdat men de eerste draad lus
passeert. Dan klinkt een pieptoon en ver-
schijnt op het indicatiepaneeltje de richting-
en eventueel verdere informatie. Vervolgens
was het nog slechts een kwestie van rechts-
af slaan indien hel pijllje naar rechts wees.
links-af slaan hij dito naar links en recht-
door indien de pijl zulks aanwees. Men
arriveerde dan feilloos op het punt van
bestemming, dat door de letter cijfer-code-
ring was ingesteld. Zodra men daar aan-
gekomen was. gaf een knipperlampje aan
..doel bereikt". Probleem bij de testbaan
te H ildcshcim bleek dat de draad lussen
IC dicht bij de hoeken waren geplaatst.
waardoor men de richtinginformatie bij
iets Ie hoge snelheid te laat ontving en
aldus een alslag voorbij was alvorens er
tijd was de richtinginformatie op het in-
dicatiepaneeltje waar te nemen. Op de grote
weg lal e.e.a. evenwel naar mag worden
ver••••acht geen problemen geven. daar de
draadlussen ruim voor de afslagen kunnen
worden gelegd. hetgeen uiteraard op het
tabr icksrerrein van Blaupunkt niet mogelijk
was door de relatief korte afstanden.
Het rijden op "pieptoon en drie pijltje,"
bleek probleemloos. De naar mijn oordeel
enorm grote voordelen van het ALI-
systeem ten opzichte van andere vormen
van wegbewijzering en informatie voor
de automobilist lullen overigens in de prak-
lijk moeten blijken.

H. Hinlopcn.
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