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ELEKTRONICA
Innovaties in BMW rijdersassistentie

Het is een algemene trend in de ontwikkeling van auto’s dat de aandacht verschuift

van passieve naar actieve veiligheid. Aan de botsbescherming valt niet heel veel

meer te verbeteren, voorkomen van aanrijdingen is hoe dan ook beter. Hoeveel op

dat gebied nog mogelijk is toont BMW met een dagje ‘technisch bijpraten’.

Wie met een nieuwe auto niet de maximale vijf
sterren voor inzittendenbescherming scoort in
de EuroNCAP-test heeft zijn huiswerk niet goed
gedaan, mag je zeggen. Maar nog beter is het
botsingen te vermijden. Wat er niet makkelijker

BMW ontwikkelt verbazende rijhulpsystemen

In navolging van Mercedes-Benz bouwde BMW
een dynamische rijsimulator, een beweegbare koe-
pel op acht poten. Daarin kan een testauto wor-
den gezet, in een virtuele omgeving waarin ook
bijbehorend geluid wordt gesimuleerd. Met name
de ontwikkeling van (elektronische) hulpsystemen
kan sterk versneld worden door tests in een simu-
lator in plaats van op de weg of een testcircuit.

Auto’s gaan met
eigen ogen kijken

Foto’s: BMW

op wordt door de almaar toenemende verkeers-
drukte. Vanuit die gedachte ontstaan steeds
meer systemen om bestuurders te helpen op het
rechte pad te blijven, desnoods met wat zachte
dwang.

Voor een deel laten de door BMW getoonde
innovaties in rijhulpsystemen zien dat vele
fabrikanten langs dezelfde lijnen denken.
Inparkeerhulp, radarafstandsmeting om kop-
staart botsingen te vermijden, videocamera’s
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die op alles letten wat de bestuurder niet kan
zien of waar die even niet naar kijkt. Daarmee
is BMW overigens niet uniek. Gebruik van het
navigatiesysteem om mogelijk gevaarlijke situa-
ties vooraf aan te geven was al lang een toe-
komstvisie voor die kaartleeshelpers. Maar BMW
is met zijn RoadPreview nu wel een van de eer-
sten die het in de praktijk laat zien.
Heel belangrijk is echter naast de technische
mogelijkheden, waaraan het bepaald niet ont-
breekt, ook een praktische uitwerking waar de
bestuurder mee uit de voeten kan. Voldoende
automatische hulp, zonder de rijder verant-
woordelijkheid en controle over de auto uit han-
den te nemen. Waarschuwingen op het juiste
moment, zonder de bestuurder af te leiden met
een orkest van piepjes, belletjes, lampjes en der-
gelijke. Hoe goed BMW dat uitwerkte, maakt het
verschil met andere merken die soortgelijke
systemen brengen.

Van cruise control naar remregeling
Net als Mercedes en Lexus maakt BMW de stap
van intelligente cruise control met radaraf-
standsmeting naar een veiligheidssysteem tegen
kop-staart botsingen. Daartoe wordt intelligente
cruise control uitgebreid met twee radarmeters

voor korte afstand (tot 20 meter) naast de radar
voor lange afstand (tot 150 meter). Dat is nodig
om automatisch filerijden met cruise control
mogelijk te maken, afremmen tot stilstand en
weer optrekken door even het gaspedaal aan te
tikken of de ‘resume-knop’ van de cruise control
te gebruiken.
Hierin kiest BMW een terughoudende strategie.
Bij snelwegtempo blijft de automatische rem-
werking beperkt tot 2,5 m/s2 vertraging, ruw-
weg een kwart van het maximaal haalbare. Bij
lagere snelheden zoals in fileverkeer kan de
remvertraging hoger oplopen. Eerst wordt via
het motormanagement de motorremwerking
gemaximaliseerd voor de remmen in werking
treden.
Van daaruit is het geen grote stap om de radar
afstandmeting permanent te gebruiken als
waarschuwer tegen botsgevaar. Waarbij ook
automatisch het remsysteem geactiveerd wordt,
en de gordelspanners: niet pas als een botsing
zich voordoet, maar net wat eerder. Signaleert
de afstandmeting in combinatie met de snel-
heidsmeting dat sterk remmen waarschijnlijk
nodig zal zijn, dan worden de remblokken vast
zachtjes tegen de schijven gelegd. Bovendien
volgt een voorbereiding van de noodremas-

sistent. De drempelwaarde waarbij automatisch
maximale remdruk opgewekt wordt gaat
omlaag, zodat minder snel en krachtig op de
rem trappen al een noodstop zal opleveren.
Uiteraard wordt de bestuurder gewaarschuwd
als een noodstop noodzakelijk lijkt. Als ideaal
voor zulke waarschuwingen ziet BMW de head-
up display, als extra voor het eerst verschenen
op de 5-serie.

Camerabewaking
Een heel mooie regeling gebruikt BMW voor het
rijbaanwaarschuwingssysteem. Dat werkt met
een camera achter de binnenspiegel, en vooral
slimme software die in het beeld de rijbaanmar-
keringen herkent. Ook hier is de werking snel-
heidsafhankelijk. Het werkt niet bij stadstempo.
Hoe sneller je rijdt, hoe eerder het systeem
waarschuwt dat stuurcorrectie nodig is om de
eigen rijbaan niet te verlaten. Steeds zo tijdig
dat koerscorrectie nog mogelijk is voordat wer-
kelijk de rijbaan verlaten wordt. Een systeem
zoals Citroën toepast, met infraroodsensoren
om strepen op de weg waar te nemen, waar-
schuwt pas zodra strepen overschreden worden.
Als waarschuwing kiest BMW voor trilling in
het stuur, omdat hiermee een signaal wordt

Nu een multimedia-beeldscherm in steeds meer auto’s aanwezig is kun je met
een paar camera’s erbij rondom zicht bieden. Zoals hier met groothoekcame-
ra’s in de neus, die in nauwe straatjes om de hoek kijken. Doe er beeldanaly-
se software bij, en je hebt een actief waarschuwingssysteem.

Nog dit jaar stelt BMW de eerste toepassing van RoadPreview voor. Op basis
van nauwkeurige Navteq wegenkaarten in een navigatiesysteem worden
waarschuwingen gegeven voor nabije bochten of kruispunten in de weg.
BMW ziet een head-up display, zoals hier, als ideaal medium om deze en nog
vele andere waarschuwingen aan de rijder te presenteren.

Het kán dus wel: een automatisch parkeersysteem waarbij de auto helemaal
geen bestuurder meer nodig heeft om zelf in of uit een garage te rijden. Voor
de veiligheid wel zorgen dat de afstandsbediening voor de centrale vergren-
deling nooit in kinderhanden valt, lijkt ons.

Als een soort mistlam-
pen zijn twee korte-
afstandradars in de
bumper gemonteerd
bij de nieuwe intelli-
gente cruise control
van BMW. De radar-
afstandmeting opent
een reeks nieuwe
mogelijkheden voor
nog andere veilig-
heidshulpsystemen
dan cruise control.
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gegeven op de plaats waar een handeling nodig
is. De rijbaanherkenning is zo snugger dat tijde-
lijke versmalling of verlegging van de rijbaan bij
wegwerkzaamheden waargenomen wordt, mits
de permanente markeringen er ook nog staan.
Dan ziet de camera te veel strepen dicht bijeen,
wordt niet meer gewaarschuwd en volgt een
melding op het dashboard dat het systeem tijde-
lijk uitgeschakeld is.
Weer andere camera’s en beeldbewerking hel-
pen een handje in de stad. Dit levert in combi-
natie met PDC-parkeersensoren Top View op,
een hulpsysteem dat BMW wil patenteren.
Groothoekcamera’s in de buitenspiegels nemen
op wat zich naast de auto bevindt, dit wordt
gecombineerd met parkeersensorsignalen die
voor en achter de auto waken. Met beeldbewer-
king wordt op het multimedia-display in de
middenconsole een onvertekend uitzicht rond-
om getoverd. Makkelijk om door smalle straat-
jes of parkeergarages te manoeuvreren, of tus-
sen paaltjes, bloembakken en ander wegmeubi-
lair dat te laag is om vanuit de auto direct zicht-
baar te zijn. Top View gaat automatisch aan bij
achteruit rijden, en weer uit zodra een bepaalde
snelheid vooruit overschreden wordt.
BMW doet er nog twee groothoekcamera’s bij,
in de hoeken van de voorbumper, zodat ze voor
een onoverzichtelijke zijstraat of uitrit tot 100
meter ver om de hoek kunnen kijken. Dan zie je
op het multimedia display of er iets aankomt,
voordat de auto al half voor de inrit of zijstraat
uitsteekt. Ook dit beeldsysteem gaat vanzelf uit
boven een bepaalde snelheid, het moet door de
rijder zelf ingeschakeld worden.

Vooruitlezen op de wegenkaart
Niet alleen wordt het navigatiesysteem vervan-
ger van landkaart en stratenboek om de weg te
vinden, op zich al een bijdrage aan de verkeers-
veiligheid. BMW bevordert dat systeem tot waar-
schuwer, met RoadPreview en een inhaalassis-
tent. Hierbij kijkt de navigatie vooruit naar de
te rijden route, is geen reisdoel ingesteld dan
berekent het systeem een ‘elektronische hori-
zon’. Dat is de route die het meest waarschijn-
lijk gevolgd zal worden, waarmee het systeem
maar een klein stukje van de wegenkaart in zijn
geheugen hoeft te houden.
Vooraf geeft RoadPreview aan wanneer een
bocht wordt genaderd, hoe ver weg die is en hoe
scherp het bochtverloop. Ook volgt waarschu-
wing bij nadering van een kruising of in de
kaartgegevens opgeslagen snelheidsbeperking.
De rijsnelheid bepaalt hoe vroeg tevoren
gewaarschuwd wordt. Aan de hand van wegver-
loop, snelheidsgeboden en kruisingen kan in
combinatie met snelheid en versnelling van de
auto berekend worden of inhalen verantwoord

is. Uiteraard neemt het hulpsysteem geen tegen-
liggers waar, maar wel of er bij de huidige snel-
heid en versnelling voldoende overzienbare weg
zonder zijstraat of snelheidsbeperking is om vei-
lig in te halen.
Handig is dat snelheidsbeperkingen permanent
kunnen worden aangegeven. Niet alleen die in
de database van de elektronische wegenkaart,
als een camera aan boord is voor de rijbaanbe-
waking kan de software daarvan letterlijk ver-
keersborden met snelheidsgeboden lezen.

De auto leert zelf rijden
Naast al die nuttige zaken die eraan komen,
wordt overwogen of een automatische garage-
parkeerder zinvol zou zijn. Daarbij is weer die
camera achter de binnenspiegel van de rijbaan-
bewaking nodig. Garages bij huis groeien niet
in de breedte zoals nieuwe automodellen dat
wel doen. Dus wordt inrijden lastiger, evenals
uitstappen omdat er vaak weinig ruimte over-
blijft om het portier ver genoeg te openen.
Daarom is de parkeerautomaat uitgewerkt. Een
speciale reflector tegen de achtermuur van de
garage dient als referentiepunt, parkeersenso-
ren zorgen dat de auto nergens tegenaan rijdt.
Zet hem recht voor de garage, motor af, stap uit
en sluit de auto af door tweemaal drukken op

de afstandsbediende vergrendeling. Hij zal nu
vanzelf de garage inrijden, oriënterend op de
reflecties van het aangebrachte richtpunt.
Dubbelklik om te ontgrendelen, en de auto rijdt
exact over hetzelfde spoor achteruit de garage
uit, met alarmknipperlicht aan. In een BMW 7-
serie als proefkonijn werkt haast alles al elektro-
nisch. De startknop, de versnellingskeuze in de
automaat, gasklepbediening en remregeling.
Met wat programmatuur kan de auto zelf star-
ten, rijden en remmen. Geef hem met een came-
ra zicht, en een elektromotor op de besturing,
dan parkeert hij zonder bestuurder in en uit.
Het laatste woord is daarmee niet gezegd, de
volgende stap is communicatie tussen auto en
buitenwereld. Waartoe eerst gestandaardiseerde
signalen en protocollen nodig zijn, en signaal-
gevers langs de wegen. Dan kunnen auto’s
elkaar zien aankomen, zou je tweewielers en
desnoods voetgangers een elektronisch bakentje
kunnen geven zodat ze herkend worden.
Mobiele communicatie is er al, met de zaktele-
foon. Of via een draadloos netwerk WLAN, met
WiFi, met Bluetooth, noem maar op. Het is feite-
lijk alleen een kwestie van elektronica program-
meren. ●

Peter Fokker

Al geruime tijd is een ideaal van BMW om auto’s
direct met de werkplaats te laten communiceren.
Klant en werkplaats kunnen dan op elk moment
zien wanneer en welke servicewerkzaamheden
nodig zijn. Zoals hier op het display, keurig over-
zichtelijk op een lijstje.

Radarafstandsmeting kan een grote rol spelen in
het vermijden van de veel voorkomende kop-
staart botsingen bij een noodstop. Niet alleen met
een waarschuwing zoals hier in het head-up dis-
play, maar vooral ook door automatische ingrepen
op het remsysteem.

Het automatisch parkeersysteem kunt u
in werking zien op AMT.nl in de rubriek
Video, subrubriek Elektronica. In de sub-
rubriek Innovatie vindt u een video van
BMW’s dynamische rijsimulator.
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