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VEILIGHEID
Mercedes toont toekomstige veiligheidssystemen

Auto voelt, ziet, communiceert en helpt

Veiligheidsingenieur Béla Barényi patenteerde in 1952 de kreukelzone.

Die bouwt een gigantische hoeveelheid energie af in de milliseconden

vóór de passagiers in hun veiligheidskooi aan de botsing deelnemen.

Barényi’s opvolgers bij Mercedes werken hard aan elektronische uit-

breiding van de kreukelzone. Op hun ‘TecDay Safety’ toonden ze hoe.

2007, Stuttgart, ‘s morgens vroeg. Vijf jonge mensen
op weg naar hun werk. Drie mannen, twee vrou-
wen. De auto, een Mercedes C-klasse, is beschik-
baar gesteld door de vader van de bestuurder.
Binnen heersen de hormonen. De bestuurder
voert een geanimeerd gesprek met de passagiere
op de rechtervoorstoel. Zijn ogen zijn meer op
haar gericht dan op de weg. Buiten is het nat en
glad. Te glad voor een kort bochtje naar rechts.
De auto slipt en botst vol tegen een betonnen
brugpijler. 
Gelukkig vallen de gevolgen mee. Op een schaal

van 1 tot 6 scoren de verwondingen van alle vijf
inzittenden een 1. Dat danken ze allereerst aan
de veiligheidsgordel. Gelukkig waren alle inzit-
tenden zo slim om die vast te klikken. Ook speel-
den kreukelzone en ESP een belangrijke rol, zo
ontdekt het Accident Research Team van Merce-
des-Benz, dat kort na de crash ter plaatse is. 
Dat team ondervraagt de inzittenden, onder-
zoekt de auto en leest de sporen op de weg. Con-
clusie: bochtstraal en wrijvingscoëfficiënt van
de natte weg lieten een snelheid van maximaal
48 km/u toe. De auto had bij het ingaan van de

bocht een snelheid van 60 à 65 km/u. De passa-
giere rechts voorin gilde, de bestuurder remde.
Op het moment van de botsing was de snelheid
nog 35 km/u. Een fractie van een seconde later
stond de auto stil en was hij 33 cm korter. De
kreukelzone aan de voorkant van de C-klasse
had perfect gefunctioneerd. Net als de veilig-
heidskooi, die nog volledig intact was.

Tien jaar actieve hulp 
Al bijna 30 jaar onderzoekt het Mercedes Acci-
dent Research Team jaarlijks zo’n 80 ernstige

Elektronische
kreukelzone

Ai, even niet opgelet.
Nieuwe en toekomstige
veiligheidssystemen
gaan de automobilist
steeds beter bij de les
houden.  
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ongevallen in de omgeving van Stuttgart. Helaas
loopt een deel daarvan minder goed af dan dit
voorbeeld. Logisch dus dat de Mercedes-veilig-
heidsingenieurs continu zoeken naar mogelijk-
heden om de veiligheid van hun auto’s verder te
verbeteren. 

Een speerpunt daarbij zijn actieve veiligheids-
systemen die gevaar herkennen en vervolgens
maatregelen nemen. Een goede gedachte, want
ongevalsonderzoek leert dat een crash vaak al
een paar seconden voordat hij plaatsvindt on-
ontkoombaar is. Waarom die tijd niet nuttig be-
steden?
Mercedes heeft een traditie op dit gebied. Ga
maar na. Sinds 1997 is BAS (Brake Assist System)
standaard op Mercedes-personenauto’s. Dat sys-
teem herkent een panieksituatie aan de snel-
heid waarmee het rempedaal wordt ingetrapt.
Omdat bestuurders in zo’n situatie vaak wel
snel maar niet krachtig trappen, geeft BAS dan
meteen maximale remdruk.
Ook ESP is zo’n systeem. En ook dat is al zeven
jaar standaard bij Mercedes. Al verliet de C-
klasse met vijf jongeren aan boord het goede
spoor, toch droeg ESP bij aan de goede afloop.
Zonder ESP, zo berekende het onderzoeksteam
aan de hand van de baan van de auto, zou de
auto tijdens de slip overstuurd geraakt zijn. Hij
zou dan met de zijkant tegen de brugpijler zijn
gebotst. En omdat aan de zijkant van een auto
nu eenmaal minder deformatieruimte zit, is
een zijaanrijding met 30 km/u tegen een boom
of betonnen pijler meestal dodelijk.
Met de introductie van het Pre-Safe-systeem op
de S-Klasse in 2002 ging Mercedes een stapje ver-
der in elektronisch geregelde actieve veiligheid.
Dat Pre-Safe-systeem leidt uit acties van BAS en

ESP af, dat er kans is op een ongeval en neemt
dan alvast maatregelen die de passagiers zo
goed mogelijk op dat ongeval voorbereiden. Het
spant gordels aan, sluit ramen en schuifdak en
zet de stoelen in de meest gunstige positie. 

Naar buiten kijken
De sensoren van BAS, ESP en dit eerste Pre-Safe-
systeem keken alleen naar binnen, naar reacties
van systemen in de auto. 
Dat veranderde met de introductie van BAS Plus
in 2005. Dat systeem gebruikt de korte- en lan-
geafstandsradar (van de adaptieve cruisecon-
trole) om te kijken wat er op de weg voor de
auto gebeurt. Wordt de afstand tot de voorligger
plotseling snel kleiner, dan waarschuwt BAS
Plus de bestuurder. In 2006 combineerde Merce-
des in de S-Klasse BAS Plus met Pre-Safe en
noemde dat Pre-Safe Brake. 
Reageert de bestuurder niet tijdig op gevaar dat
de radar ziet, dan neemt het gecombineerde sys-
teem niet alleen een nog uitgebreidere reeks
maatregelen om de passagiers op de eventuele
crash voor te bereiden, het gaat ook zelf rem-
men. Niet vol, dat moet de bestuurder doen,
maar toch al fors, met 0,4 g. De opvolger van
Pre-Safe Brake zal wel vol remmen, maar pas als
een aanrijding niet meer te vermijden is. Op
deze manier nemen de Pre-Safe Brake-systemen
bewegingsenergie weg uit de auto. Kreukelzones
deden dat altijd al. Maar die krijgen daarvoor

Het Mercedes-Benz Accident Research Team is ac-
tief in de regio Stuttgart en trekt erop uit zodra er
een zwaarder ongeval met een Mercedes-type dat
nog in productie is heeft plaatsgevonden. Zo heeft
het team sinds 1969 een database met ruim 3000
ongevallen opgebouwd.

De eerste actieve elektronische veiligheidssyste-
men keken alleen naar binnen: Blokkeert er een
wiel? Inmiddels kijken ze meer en meer naar bui-
ten. Ze waarschuwen als de auto onbedoeld zijn
baan verlaat, houden de dode hoek in de gaten en
zetten de stoelen op standje ‘veilig’ als er gevaar
dreigt. Toekomstige systemen zien nog veel meer
en veel verder.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



VEILIGHEID
Mercedes toont toekomstige veiligheidssystemen

slechts een handvol milliseconden. Elektroni-
sche actieve veiligheidssystemen, al dan niet in
de vorm van een elektronische kreukelzone,
grijpen al ver voor de crash in en hebben dus
veel meer tijd. Van dat voordeel gaan autofabri-
kanten de komende jaren op grote schaal ge-
bruikmaken.

Stereo zien 
Een voorbeeld is de verkeersbordherkenning. In
toekomstige Mercedessen speuren twee ca-
mera’s de omgeving af naar borden met snel-
heidslimieten. Waarom twee? Samen zien ze
diepte. De computer berekent uit hun gezamen-
lijke beeld hoever het bord nog weg staat. Het
systeem is continu op zoek naar statische cir-
kels en herkent de cijfers die daar in staan. Ook
een matrixbord boven de weg herkent het sys-
teem aan de cirkel om de snelheidsaanduiding.
Dat is dan meteen het voordeel van dit systeem
boven de snelheidswaarschuwingen van het na-
vigatiesysteem, het is actief. Verandert er iets
langs de weg, dan staat dat nog niet op de DVD
van de navigatie, maar de camera’s zien het.   
Als er dan toch twee camera’s aan boord zijn,
dan kunnen die meteen ook overstekende au-
to’s, fietsers, voetgangers en hun snelheid en be-
wegingsrichting in de gaten houden. Leidt de
combinatie van plaats, snelheid en beweging tot
een aanrijding, dan waarschuwt de auto zijn be-
stuurder of grijpt zelf in.
Ook bij wegwerkzaamheden of andere smalle
doorgangen komen die camera’s van pas. De
computer kan uit hun beelden precies afleiden
waar de auto kan rijden en waar niet. Met beeld
of piepjes houdt hij de bestuurder in het goede
spoor. Bijsturen kan ook. Mercedes beproeft een
rijbaanbewakingsysteem dat de auto met rem-
pulsjes in de goede richting stuurt als de be-
stuurder niet reageert.

Praten en luisteren
Kortom, radar en camera’s kunnen auto’s een
stuk veiliger maken. Toch heeft ook die ‘ziende’
auto zijn beperkingen. Hij kan bijvoorbeeld niet
om een hoekje kijken. Jammer, want daar zou-
den zich tal van andere gevaren kunnen voor-
doen. Samen met onder meer de andere Duitse
autofabrikanten werkt Mercedes aan een sys-
teem dat wel om de hoek en zelfs nog veel ver-
der kan kijken. Het systeem heet
Car-to-X-communication. Er is een speciale
WLAN-standaard voor ontwikkeld. Die stelt au-
to’s in staat om over korte afstand met elkaar te
communiceren. Het gaat dan om boodschappen
als: “Kijk uit, het is hier glad, mijn ESP moest in-
grijpen”, of: “Let op, ik sta hier met pech”. De
ontvangende auto waarschuwt zijn bestuurder
en geeft het bericht door aan andere auto’s bin-
nen zijn bereik. Zo hopt het bericht van de ene
naar de andere auto en is het, afhankelijk van
de verkeersdrukte, binnen korte tijd beschik-
baar in een groot gebied.
In een kleine testomgeving bij Friedrichshafen
konden we alvast een rondje ervaring opdoen
met Car-to-X-communication. Onze Mercedes
heeft een beeldscherm met een plattegrondje
van de omgeving. Op het plattegrondje staan op
meerdere plaatsen gevarendriehoekjes. Ze ont-
staan doordat andere auto’s op die plaatsen ge-
vaar hebben ervaren. Op één plaats hebben
zojuist twee auto’s hard geremd. Voorzichtig na-
deren dus. Het blijkt een zebrapad te zijn. Op de
plaats van het tweede driehoekje staat een auto
met pech. Een derde driehoekje, weer een
eindje verderop, geeft aan dat op die plaats kort-
geleden het ESP van een passerende auto in-
greep. Zou het daar glad zijn? Het kan, maar het
hoeft niet. Een cijfer tussen 0 en 100 geeft de be-
trouwbaarheid van de melding weer. Terwijl de
tijd verstrijkt daalt de betrouwbaarheid. Tenzij

Digitaal botsen
Allemaal prachtig, die actieve
elektronische veiligheidssyste-
men, maar werken ze ook? Dat is
prachtig uit te testen in de rijsi-
mulator. Mercedes liet een groot
aantal proefpersonen een digi-
tale rit maken en construeerde
een ongeval op de tegengestelde
rijrichting. Een paar auto’s tegen
elkaar, een politieauto erbij en
wat mensen eromheen. Ook in
een digitale wereld trekt dat veel
bekijks. En heel gemeen, precies
op het moment van passeren liet

Mercedes de voorganger hard
remmen. Met een conventioneel
remsysteem was die situatie 44%
van de proefpersonen te mach-
tig. Zij konden een kop-staart-
botsing niet meer vermijden. Met
BAS Plus botste maar 7%. Pre-
Safe Brake beperkte bij de bot-
sers ook nog eens de schade.
Door zelf al te remmen daalde de
gemiddelde botssnelheid van 45
tot 35 km/h. Dat lijkt bescheiden,
maar scheelt wel 40% in bots-
energie. ●

Twee camera’s zien waar de auto kan rijden. Met
hun beelden helpt de computer om de auto in het
goede spoor te houden.

Als er dan toch twee camera’s aan boord zijn, dan
kunnen die meteen ook overstekende auto’s, fiet-
sers, voetgangers en hun snelheid en bewegings-
richting in de gaten houden. Leidt de combinatie
van plaats, snelheid en beweging tot een aanrij-
ding, dan waarschuwt de auto zijn bestuurder of
grijpt zelf in.

De computer herkent verkeersborden uit de 
camerabeelden.
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er vanaf datzelfde punt opnieuw een melding
komt. Die komt er vanaf het zebrapad en er
komen er meerdere vanaf het punt waar de
auto met pech staat. Echt even oppassen op die
punten. Als we even later op de plaats van de
ESP-melding komen is de betrouwbaarheid van
die gevaarmelding al tot onder de 30 gezakt.
Terwijl we passeren merken we niets van glad-
heid. Waarschijnlijk had de melding dus meer
met rijstijl dan met rijomstandigheden te
maken.
Dat betrouwbaarheidscijfer geeft meteen de
zwakte van het systeem aan. Zijn er weinig
auto’s die over het Car-to-X communicatiesys-
teem beschikken, dan waarschuwt het ook
maar zelden voor gevaar. “Pas vanaf 2 à 3% pe-
netratie wordt het nuttig”, zegt Mercedes. En:
“Als 8% of meer van de automobilisten er mee
rijdt, wordt je voor vrijwel ieder gevaar gewaar-
schuwd.” Vrijwel, want er is altijd één auto als
eerste op een gevaarlijke plaats.

Iedereen praat mee
De naam Car-to-X geeft het al aan. Het systeem
laat auto’s niet alleen met elkaar praten, maar
ook verkeersborden en -lichten doen mee aan
het gesprek. Dat geeft uitgebreide mogelijkhe-
den, variërend van hulp bij het oversteken van
kruisingen tot echt actuele verkeersinformatie.
En door niet alleen WLAN-communicatie te ge-
bruiken, maar ook mobieletelefoontechnieken
ontstaan nog veel meer mogelijkheden. De auto
kan een storing doorgeven aan het autobedrijf,
dat op zijn beurt een diagnose op afstand doet.
De bestuurder reserveert ondertussen een par-

keerplaats of een hotel en doet ook meteen de
betaling. Dat klinkt allemaal heel erg ‘22e

eeuw’, maar is het niet. Onder de naam SIM-TD
(Sichere Intelligente Mobilität – Testfeld 
Deutschland) werken auto-industrie, telecom-
sector en overheid samen in een proefproject,
dat al begin volgend jaar van start gaat. In de
regio Hessen, rondom Frankfurt gaan dan 500
auto’s en meer dan 200 stoplichten en verkeers-
borden met elkaar communiceren. Vragen als:
is de WLAN-techniek snel genoeg, hoe zit het
met de betrouwbaarheid van de ontvangst in
dichtbebouwde gebieden en komen belangrijke
boodschappen wel ver genoeg, krijgen dan een
antwoord.  

Veilige toekomst
2012, Stuttgart, ‘s morgens vroeg. Vijf jonge mensen
op weg naar hun werk. Drie mannen, twee vrou-
wen. De auto, een Mercedes C-klasse, is beschik-
baar gesteld door de vader van de bestuurder.
Binnen heersen de hormonen. De bestuurder
voert een geanimeerd gesprek met de passagiere
op de rechtervoorstoel. Zijn ogen zijn meer op
haar gericht dan op de weg. Buiten is het nat en
glad. “Wat betekent dat gevarendriehoekje op je
dashboard?” vraagt zij. “Oh dat”, antwoordt hij
nonchalant. “Het zegt dat ik de bocht die nu
komt rustig moet nemen...” ●

Erwin den Hoed

Foto’s/Tekeningen: Mercedes-Benz

Elektronische hulp of niet, de be-
rijder blijft de belangrijkste fac-
tor bij het voorkomen van
ongelukken. Autofabrikanten
willen dan ook dolgraag weten
hoe bepaalde verkeerssituaties
de automobilist belasten en of
bepaalde voorzieningen hem
weer kunnen ontlasten. Zo meldt
Mercedes trots dat de hartslag
van de berijder in de nieuwe S-
klasse gemiddeld bijna twee sla-
gen lager ligt dan in het vorige
model S-klasse. Het verschil met
de S-klasse uit de jaren ‘80 be-
draagt zelfs zo’n zeven slagen.
Dat wijst erop dat het stressni-
veau in het nieuwste model lager
is dan dat van zijn voorgangers.
Interessant, maar met alleen het
meten van de hartslag is de auto-
fabrikant er niet. De hartslag ijlt
namelijk na. Bij plotseling gevaar
duurt het even voordat de hart-

Blik in de ECU van de bestuurder
slag omhoog schiet. Ook andere
stressindicatoren zoals de elektri-
sche geleidbaarheid van de huid
kampen met dat nadeel. Vandaar
dat Mercedes al vanaf 2002 erva-
ring opdoet met het uitlezen van
de hersenactiviteit van bestuur-
ders. We rijden mee met een be-
stuurder met 16 elektrodes op
zijn hoofd. In kleuren en grafie-
ken zien we de plaats en intensi-
teit van zijn hersenactiviteit op
een beeldscherm. De onderzoe-
kers leggen die gegevens naast
autogegevens (snelheid, toeren-
tal, stuuruitslag, enz.) en de ver-
keerssituaties.
Terwijl we met hoge snelheid in-
halen schiet er ineens een auto
voor ons de linkerbaan op. De
bestuurder moet alle zeilen bij-
zetten om een ongeluk te voor-
komen. We zien zijn inspannin-
gen in felle kleuren en heftige

grafieken terug op het beeld-
scherm. Meteen nadat hij de situ-
atie weer onder controle heeft
zakt zijn hersenactiviteit terug.
Een seconde later zien we toch
weer een uitschieter op het
scherm. IJlt de hersenactiviteit

dan ook na? Nee, de activiteit
kwam vanuit het spraakcentrum
in de hersenen. Schelden richting
een klungelende mede-automo-
bilist blijkt dus ook nog behoor-
lijk belastend. ●

“Wat betekent dat gevarendriehoekje op je dash-
board?”
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