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TECHNIEK

Nut vierwielbesturing kritisch
onderzocht

Na de invoering van
vierwielremmen en vierwiel-
aandrijving bij personenauto's
was de vierwielbesturing uiter-
aard een logische en voorspel-
bare volgende stap in de im-
mer voortschrijdende ontwik-
kelingen van de automo-
bieltechniek. Niet dat het denk-
beeld van vierwielbesturing
iets nieuws is, integendeel. AI
in 1907 had ene dr. Huth in een
toespraak tot het Berlijns Auto-
technisch Genootschap met
enthousiasme gewezen op de
voordelen die aandrijving èn
besturing van alle vier wielen
op de prestaties en het stuur-
gedrag van een auto moesten
hebben.

Ook vele autofabrikanten
hebben vroeger of later wel
eens met vierwielbesturing
geëxperimenteerd, Volkswa-

Sommigen beschouwen de vierwielbesturing van
Honda en Mazda als een krampachtige poging de

wereld te bewijzen, dat ook de Japanse auto-industrie
tot technische innovatie in staat is. Anderen nemen

deze ontwikkeling juist uiterst serieus. Belangrij ker is
natuurlijk de vraag wat de automobilist eraan heeft.

AMT onderzocht dit en doet verslag.
D. J. Boosman

gen bijvoorbeeld nog uitge-
breid in het begin van de jaren
zeventig. Tot produktie kwam
het echter nooit, eenvoudig
omdat de technische compli-
catie en onvermijdelijke extra
kosten niet zouden opwegen
tegen de gering bevonden
voordelen van4WS. Nadelig in
deze werkte ook de opvatting
dat het laten mee- en/of tegen-
sturen van de achterwielen het
algehele stuur- en rijgedrag
van de auto niet te veel mocht
beïnvloeden. Dit in het belang
van de verkeersveiligheid maar
ook om de automobilisten niet
afte schrikken of van hen een
te grote mate van aanpassing
en gewenning te verlangen. De
stuuruitslagen van de achter-
wielen dienen dus zeer beperkt

te worden gehouden, zodat het
effect daarvan op de besturing
evenredig gering is. Op grond
hiervan kunnen al bij voorbaat
geen wonderen van de
vierwielbesturing worden ver-
wacht.

Ondertussen weten we nu
dat genoemde beperkingen
beide Japanse fabrikanten er
niet van hebben weerhouden
elk op hun eigen wijze een ver-
nuftig besturingssysteem voor
de achterwielen te ontwikkelen
en ook in produktie te nemen.
Veel zullen ze er (nog) niet mee
verdienen, maar indirect ple-
gen zulke technische hoog-
standjes hun geld wel op te
brengen door de uitstraling
daarvan op de faam van het
merk. In dit geval zelfs op die
van de gehele Japanse auto-
mdustrle.

Verschillende aanpak
Interessant is dat de technici
van Honda en Mazda zo totaal
verschillende wegen hebben
bewandeld bij hetontwikke!en
van hun originele4WS-syste-
men. De eersten hielden het bij
een zuiver mechanische stuut-
overbrenging op de achter-
wielen, een praktische, com-
pacte en betrekkelijk goedko-
pe oplossing die respect af-
dwingt door zijn vemuftigeen
tegelijk eenvoudige construe-
tie_ De laatsten hebben
daarentegen heel wat "hi-tech"
uit de kast moeten halen, want
het Mazda-systeem stuurt de
achterwielen langs hydrauli-
sche weg, niet alleen afhanke-
lijk van de stuurwielverdraaiing
maar ook van de rijsnelheid,
Hiertoe werd een ingenieus re-
gelmechanisme met elektro-
nisch gestuurde stappenmotor
ontwikkeld, dat aan de hand
van beide parameters bepaalt
in welke richling en in welke
mate de achlerwielen moeten
worden gestuurd. Doordat
daarbij de tegenwerking van
hoge veerkracht moet worden
overwonnen (het systeem be-
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nut de hydraulische druk van
de voorwielstuurbekrachti-
ging), verzekert de fabrikant
dat de achterwielen bij storin-
gen altijd vanzelf in de rechtuit-
stand gefixeerd worden.

Wat de techniek betreft
moeten we het hierbij laten,
want in dit artikel gaat het al-
leen om de werking ervan in de
praktijk, en om de vraag of bei-
desystemen wel waarmaken
watdeverkoopfolders met zo-
veel ophef beloven. Voor een
goed begrip van de invloed van
4WSop het gedrag van een
auto, volgt hier eerst even een
stukje theorie.

Theorie
Bij vierwielbesturing zijn er 2
mogelijkheden: de achter-
wielen sturen in tegengestelde
richting als de voorwielen, hier
voortaan kortweg met "tegen-
sturen" aangeduid, ofwel de
achterwielen sturen in dezelfde
richting als de voorwielen dat
we in het vervolg "meesturen"
zullen noemen. Het laten mee-
of tegensturen van de achter-
wielen van een auto beïnvloedt
hetstuur-en rijgedrag evenre-
dig aan de mate waarin dit ge-
beurt. Tegensturen van de
achterwielen heeft hetzelfde
effect als het verkorten van de
wielbasis, de draaicirkel wordt
kleiner, de auto dus wendbaar-
deren als het harder gaat
wordt een sterke overstuurten-
densopgeroepen. Met de
voorwielen meesturende ach-

terwielen geven de auto als het
ware een langere wielbasis, de
draaicirkel wordt groter, de
auto wordt minder wendbaar,
ja zelfs verzet zich tegen het
nemen van een bocht (sterke
neiging tot onderstuur). De
rechtuitstabiliteit neemt
daarentegen toe.

In een figuur is een en ander
visueel duidelijk gemaakt en
een andere figuur laat het ver-
schil zien tussen een auto met
4WS waarbij de achterwielen
meesturen met de voorwielen
(I inks), en een auto met alleen
voorwielbesturing (rechts). Dit
alles bij het nemen van een
bocht met pittige snelheid. Bij
de auto finks blijft de drifthoek
negatief, de neus van de wa-
gen wil bij toenemende snel-
heid nadrukkelijker de buiten-
bocht opzoeken (onderstuur)
en de auto wil over de voor-
wielen wegslippen.

Het is dus mogelijk om met
behulp van vierwielbesturing
zowel het bocht- en stuurge-
drag van een auto, als de recht-
uitstabiliteit en het reageren
van de auto op plotselinge
koersveranderingen te verbe-
teren. Daarbij is hel van groot
belang welk stuurkarakter de
auto van huis uit bezit (over-
stuur, onderstuur of neutraal).
Met meesturende achter-
wielen kunnen overstuurnei-
gingen effectief worden tegen-
gegaan, terwijl een auto met
sterk onderstuurkarakter juist

baat zal hebben bij een licht
tegenstuur van de achter-
wielen, waardoor de auto zich
niet meer tegen het nemen van
de bocht zal verzetten. Tegen-
stuur van de achterwielen, dat
dus overstuur oproept of ver-
sterkt, kan echter bij hogere
bochtsnelheden gevaarlijk
worden. Overigens worden de
laatste jaren alle auto's op licht
onderstuur afgestemd, óók de
nieuwe modellen met achter-
wielaandrijving. Dit in het be-
lang van een goede rechtuit-
stabiliteit en de beste aanpas-
sing aan de gemiddeld geringe
stuurmanskunst van de auto-
mobilist. Het nadeel van on-
derstuur, nl. dat de auto bij
gladheid voor het ontwijken
van een obstakel moei lijk en in
elk geval meestal te laat uit zijn
rechte koers kan worden ge-
dwongen, wordt dus op de
koop toegenomen.

Nu we het zo uitgebreid over
vierwielbesturing hebben, mag
niet onvermeld blijven dat het
allang gebruikelijk is om bij de
achterwielophanging de flexi-
biliteit van de rubber draaipun-
ten zodanig te benutten. dat
o.i,v. rem-, acceleratie- en
dwarskrachten veranderingen
in de wielstanden optreden, die
de wegligging en het bochtge-
drag van de auto verbeteren.
Dergelijke spontane of zo u wil
passieve stuureffecten van de
achterwielen demonstreert
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bijv. de Mazda RX?, waarvan
het achterwiel in de buiten-
bochto.i.v. dwarskrachten
eerst iets tegenstuurt om de
auto gewilliger de bocht te la-
ten nemen, doch bij verder toe-
nemende dwarskrachten juist
in een licht meesturende stand
omklapt om de opgeroepen
overstuurneiging weer onge-
daan te maken. De bekende
Weissach achteras van Por-
sche is een ander voorbeeld.
Een tussenweg heeft Nissan
gekozen voor de Skyline (hier
niet te koop): hier kan het gehe-
le subframe van de achter-
wielophanging worden ver-
steld.

Praktijk
Wie voor het eerst met zo'n
Japanse 4WS gaat rijden, zal al
gauw bemerken dat de wagen
een stuk behendiger is bij
het parkeren en manoeuvreren
op plaatsen met beperkte
ruimte, bij het keren opeen
smalle weg of bij het nemen
van een scherpe bocht. Enige
voorzichtigheid is hierbij wel
geboden, want de achterzijde
zwaait verder naar buiten dan
men gewend is. Het is dus
raadzaam om altijd enige af-
stand tot de stoeprand of een
ander obstakel naast de auto
te bewaren, als de mogelijk-
heid bestaat dat wegrijden met
vollestuuruitslag noodzakelijk
is.

De grotere wendbaarheid
(kleinere draaicirkel) wordt dus
verkregen door de achter-
wielen tegengesteld aan de
voorwielen te laten sturen. Bij
de Honda geschiedt dit pas als
het stuurwiel, gerekend vanuit
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de rechtultstand, meer dan
2/3e slag wordt verdraaid, zo-
als gebeurt bij het manoeuvre-
ren of het nemen van een
scherpe bocht Bij rijden met
hogere snelheden zijn uiter-
aard geen grote stuurwieluit-
slagen meer mogelijk (behalve
tijdens een slip!), en dan zorgt
het achterste stuurhuis ervoor
dat de achterwielen in lichte
mate met de voorwielen mee-
sturen, zie de desbetreffende
grafiek. De verhouding in de
stuuruitslagen voor/achter be-
draagt in de uiterste standen
cat :5.

Bij de Mazda 4WS bepaalt
echter de rijsnelheid, of althans
de draaisnelheid van de snel-
heidsmeterkabel, ofde achter-
wielen mee- of tegensturen. Bij
manoeuvreersnelheid sturen
de achterwielen tegen, afhan-
kelijk van de mate waarin het
stuurwiel vanu it de rechtuit-
stand wordt verdraaid. Zodra
de Mazda goed en wel rijdt
blijft hel tegensturen van de
achterwielen snel achterwege,
om vervolgens bij verder toe-
nemen van de snelheid gelei-
delijk in licht meesturen over te
gaan.

De fabrikant stelt het in een
grafiek voor alsof het omslag-
punt bij 35 km/h ligt en dat dan
het tegensturen meteen over-
gaat in meesturen. Dit is echter
een onjuiste voorstel I ing van
zaken. Zoals onze zelfgemaak -
te grafiek laat zien volgt er in
werkelijkheid vanaf die 35
km/h een breed overgangsge-
bied , waarin de achterwielen
niet of nauwelijks sturen en de
Mazda zich dus net als een ge-
wone auto moet gedragen.
Pas bij 70 kmlh kon bij een
voorwieluitslag van 3' (dat is bij
die snelheid al heel wat) aan
het achterwiel een uitslag van
een halve graad op de draai-
piaat worden afgelezen. Veel
meer zal hel in de praktijk ook
nooit worden, want hoe hoger
de snelheid hoe geringer de
toelaatbare voorwieluitslag.

De in de Mazdafolders ge-
wekte verwachtingen van de
meestuureffecten op het stuur-
en bochtgedrag vallen dus bit-
ter tegen. En dat geldt ook voor
die van de Honda, ondanks het
feit dat daar de achterwielen bij
èlke snelheid iets meesturen.
Het meesturen van de achter-
wielen is gewoon te gering om
merkbare invloed op de gedra-
gingen van de auto te kunnen
uitoefenen. Een test in de VS
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Met de voorwielen meesturende achterwielen (links) hebben hetzelfde effecl
al s een evenredige verleng ing van de wiel basis, de draa icirkel wordt groter en
de aulD gaat minder gewillig door de bocht (- onderstuur). Tegensturende
achterwielen (reChts) hebbe n hetzelfde effect a Is een evenredige verkorting
van de wielbasis, de draaicirkel wordt kleiner en de aeto laatzich juist
gemakkelijkerdoorde bocht sturen (- overstuur).
Vierwieloosturing heeft do.rsgrote invloed op het stuur- en bochtgedrag van een
auto. De uitslagen van de achterwielen worden dan ook bewust beperllt
gehouden, om de verkeilrsvelligheid niet in gevaarte brengen en zo mln
mogelijke aanpassing en gewenning van de bastuurderteverlangen. De
mogelijkheden van 4WS kunnen dus nietvotledig worden benut en voor de
wendbaarheid bij manoeuvreren is dat eigenlijk een beetje jammer.
R ~ draai straal met de achterwielen in de rechtuitstand
Rm 3 draaistraal bij meesturende achterwielen
Rt ~ draaistraal bij tegensturende achterwielen
a ""'schijn bam verlenging van de wielbasis
b ""'schijnbare verkorting van de wielbasis

/
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Bij de auto mei meesturende achterwielen (links), blijft de sliphoek a ook bij
hogere bochtsnelheden negatief. De auto ondersluurtnadrukkelljk. Bij de auto
rechts, met alleen besturing op de voorwielen, is het omgekeerde het geval.
Zp ~ zwa artepunt.

heeft dat ook duidelijk aange-
toond, want zonder voorkennis
hadden zelfs ervaren autojour-
nallsten moeite om bij normale
rijsnelheden op de bu itenweg
2WS en 4WS Mazda's en Hon-
da 's van elkaar te onderschei-
den. Die voorzichtigheid van
de kant van de fabrikant rn.b.t.
het benutten van de meestuur-
effeclen zal wel verklaard moe-
ten worden uit de vrees voor al
te afwijkend rijgedrag van de
auto, en voor ongewenste ver-
sterking van de toch al aanwe-
zige onderstuurtendens.

Verschillend weg- en
sluurgedrag
Hoewel beide 4WS-systemen
hetzelfde nastreven, nl. grotere

wendbaarheid, meer stabiliteit
en een snellere reactie op
stuurcommando's, gedragen
de Mazda en de Honda 4WS
zich op de weg toch tamelijk
verschillend. De Honda kan
zonder meer als de sportiefste
en beweeg Iijkste van de twee
worden gekwalificeerd. Daar-
mee vergeleken komt de Maz-
da ietwat bedaagd, goedmoe-
dig en in elk geval minder spek-
taculair over. Doordat bij de
Honda de 4WS niet snelheids-
afhankelijk werkt, blijft de be-
stuurder ook bij hel nemen van
scherpe bochten met snelhe-
den van pakweg 30 km/h volle-
dig in het genot van de grote
wendbaarheid van de wagen
(wel oppassen bij gladheid!).

Bij slalom- en uitwijkproeven
op droog wegdek bleek de
Honda weliswaar steeds de
snelste, maar de goedmoedige
Mazda vergde minder stuur-
manskunst om een bijna even
snelle tijd neer te zetten. Ott
nog wel ondanks een tegen-
werkende stuurbekrachtiging.
Die is bij de Honda een stuk
beter tegen intensief links!
rechts stuurwerk opgewassen.
Interessant zou ook een verge-
lijki ng zijn geweest met dezelf·
de modellen zonder 4WS,
maar dat was helaas onmoge-
lijk vanwege te grote verschil-
len in de uitvoering resp. niet
tijdig beschikbaar zijn. Geluk-
kig is dat het testteam van het
blad Car and Driver wei gelukt.
Bij een uitvoerige serie rijprOij-
ven op droog èn nat parcours,
kwamen nu eens de twee-
wielgestuurde en dan weer de
vierwielgestuurde wagens als
snelste uit de bus. Geen over-
tuigende winst dus voor de
4WS-ers, óók niet beoordeeld
op hun handelbaarheid. Meest
signifikant resultaat van de
tests was de constatering dat
in tegenstelli ng tot de ver-
wachtingen zowel de Honda
als de Mazda4WS bij de natte-
baantests minder presteerde
dan hun 2WS zustermodellen!

Slippen gevaarlijker?
Minder presteren op natte
weg? Dat geeft te denken als
het in de winter eens echt glad
is, en daarom lieten wij beide
testwagens ook nog door erva-
ren slip-experts van Sloterna-
ker's Anti-slipschool in Zand-
voort op hun gedragingen op
de slipbaan beoordelen. Uiter-
aard mag van meesturende
achterwielen ook bij gladheid
een stabiliserende invloed op
de koers van de auto worden
verwacht, maar de vraag rijsto!
daardoor niet het uitvoeren van
noodzakelijke koersverande-
ringen zoals het uitwijken voor
een obstakel wordt bemoei-
lijkt.

Op de slipbaan bleek dat
ook zo te zijn. vooral bij wat
hogere snelheden. Maar er is
meer: door het meestuureffect
van de achterwielen wordt in
eerste instantie ook het corri-
geren van een intredende ach-
terwielslip tegengewerkt. Bij
de Honda kan het stuur welis-
waar verder verdraaid worden
om de achterwielen tot tegen-
sturen te brengen, maar dan is
de kans groot dat dit zó heftig

Auto·· Moto~ecnn,ek 48 1968 7/8 ("ugust",
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Wlelul!slag Honda 4WS
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Daze grafiek taat van de Honda de
achterwieluitslag zien ten opzichte
van de uitslag van de va orwielen. Oe-
ze situatie is bij alle snelheden gelijk.
Als maximumachterwieluitslag in
riçhting meesturen werd door ons 2·'
gemeten (de fabriek geeft op: 3-). De
maximumaChterwieluitslag in rich-
ling tegensturen bedroeg 4,2 (fa-
briek geeft op: 5·').

Wieluitslag Mazda 4WS ,snel".O km'h)
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Dazegrafiek laat van de Mazda 4WS
de achterwieluitslag zien ten opzich-
te van de uitslag van de voorwielen bij
een snelheid van 0 km/h. Als maxi-
mum aChterwieluitslag in richting te-
gensturen werd door ons gemeten:
4,7' (fabriek geeft op: 5 ).

de gevreesde 2e slip inzet, dat
die niet meer is op te vangen.
Ondanks dat bleek juist de
Honda de grootste maximum
sliphoek te kunnen behalen:
50' tegen 42" voor de Mazda.
Dat zijn voor moderne voor-
wielaandrijvers gemiddelde
waarden, nog ver verwijderd
van die welke destijds met de
extreem kort draaiende Tri-
umphs Herald en Spitfire wer-
den gemeten (resp. 68 en 72°!).
Ter informatie. de sliphoek is
de hoek tussen de lengteas
van de slippende auto en de
richting waarin de auto glijdt.
Bij overschrijding van de max.
slip hoek gaat de auto onher-
roepelijk achterstevoren. Kort
samengevat werden de gedra-
gingen van de al eerder als
goedmoedig gekenschetste
Mazda op de slipbaan meer
gewaardeerd dan die van de
Honda, waarvan met name de
2e slip als zeer verraderlijk
werd bestempeld. Daar staat
wel weer tegenover dat de
Mazda zich bij lage snelheid op
ijzel erg slipgevoelig zal gedra-
gen, doordat de achterwielen
dan immers tegensturen.

Conclusie
Als we de balans opmaken van

Aulo ' MOlort.chnlsk 48 191>87/8 (augu5Iu,)

•

BIJde Mazda werd door ons op deze wijze de rijsnelheid gesimuleerd, De
wiel uitslag van de achterwielen werd op draaiplaten afgelezen.

Bij de vlerwielgestuurde auto zwenkt de achterzijde iets verder uit. Het is dan
oppassen geblazen wanneer men te dicht langs een hek of muur parkeert en
daar met volle wieluitslag weg moet draaien.

mentsysteem voor het gehele
onderstel van de auto. Hierbij
moeten we ook denken aan de
mogelijkheid om d.m. v. volau-
tomatische stuurcorrecties
van de achterwielen storende
invloeden op de koers van de
auto te neutraliseren. zoals
krachtige zijwind, wegoneffen-
heden en slingeren van een
aanhanqer. Maar zover is het
nog lang niet. Met alle respect
voor de prestaties van beide
Japanse autofabrikanten, staat
de vierwielbesturing voor per-
sonenauto's nog in de kinder-
schoenen en is het praktische
nut ervan vooralsnog beperkt.
Eén van de testrijders van Car
and Driver typeerde het zo:
"Four-wheel steering turns that
extra pair of wheels a lot more
than it turns my head". .. •

de diverse voors en tegens van
vierwielbesturing, dan wordt
duidelijk waarom het tot voor
kort altijd bij experimenten is
gebleven. Het enige echte
voordeel zit hem in de verbe-
terde wendbaarheid, maar met
een wat grotere voorwieluit-
slag zou de constructeur ook al
een eind kunnen komen. Ver-
der kan van de beide 4WS-
systemen niet gezegd worden
dat ze onder alle omstandighe-
den het stuur- en weggedrag
van de auto verbeteren, met
name niet bij gladheid. En dan
hangt er nog een fors prijskaar-
tje aan. Het Hondasysteem im-
poneert door zijn vernuftige
eenvoud, maar de "hi-tech"
van het Mazdasysteem biedt
meer mogelijkheden voor ver-
dere ontwikkelingen, zoals in-
tegratie in een totaal manage-
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Hieris van de Mazda de achter-
wieluitslag bij toenemende snelheid
weergegeven (geslmuteerd). Oe
voorwieten staan op maximum uit-
slag.
VoorwieluItslag 3
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Oe achterwieluitsleg bij toenemende
snelheid, terwijl devoorwieluitslag 3'
bedraagt (i/Ba stuurwielomwente-
ling). VoorwieluiIslag 6
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De achterwlefuitslag bij toenemende
snelheid, terwijl de voorwieluItslag 6-
bedraagt (1/48 stuurwielomwente-
lIng)

BIJMazda bepaald de rijsnelheid of
de achterwielen mee- oftegensturen.
Het omslagpunt ligt bij 35 à 40 km/h.
Zelfs bij maximum voorwieluitslag is
er nog een onverwacht groot over-
gangsgebied waarin deachterwieten
niet of nauwetijks meesturen. Bij een
meer reële voorwiel uitslag van 3' (bij
hogere snelheden) blijkt het mee-
stuureftect van de achterwielen tus-
sen40en 70 kmlh teverwaartozen.
Pas bij 110 km/h kon achtereen
wieluitslag van i' worden genoteerd.

(Met dank voor de medewerking van
D. S. Schornagel. A. N. Cupèdo en de
slipinstructeurs T. Zwanenburg en T.
Liinkamp van Slotemaker's Anti-slip-
school te Za-idvoort. De firma Explora te
Bameveld stelde bereidwIllig de draai-
platen beschikbaar.)

Prijzen:
Honda Prelude 2.0i 16
4WS f 58.190,-
Honda Prelude2.0i 16

f 55.990,-

Mazda 626 2 .Oi-16V GT
4WS 5d. f 59.550,-

Er is geen 626 5d. met ver-
gelijkbare uitrusting zonder
4WS leverbaar, de GT Cou-
pé met 16-kleppenmotor
komt nog het dichtst "in de
buurt" en kost f 46.295,-_
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