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TECHNIEK
Veiligheidsworkshop Mercedes-Benz

Optimaal beschermd in Mercedes E- en S-Klasse

De botsveiligheid van auto’s kan vooral nog beter door botsingen te voorkomen,

zoals met uitgebreide rijdersassistentie. Daarin is technisch erg veel mogelijk. Maar

hoe ver mag je de bestuurder het heft uit handen nemen? En hoe vaak kun je hem

waarschuwen, voordat hij de waarschuwing niet meer serieus neemt? Mercedes

 presenteerde weer een aantal uitvoerig overdachte stappen in veiligheid, op de

 TecDay Real Life Safety.

De term Real Life Safety werd voorheen ge-
claimd door Volvo en vooral Saab. Het duidde
aan dat zij hun auto’s niet alleen inrichtten op
de theorie van botsproeven, maar ook op inten-
sieve ongevalresearch. Wat gebeurt er bij een
échte aanrijding, en hoe ontstond die? Dat
klinkt logisch, niemand komt immers in het
echt een onverhoeds overstekend betonblok
tegen, ontsnapt uit de botsproefbaan.
Maar zo begon het ook bij Mercedes, toen daar
aan het begin van de jaren vijftig de ‘veilig-
heidskooi’ werd bedacht en gepatenteerd. Op
puur praktische basis. Waarbij ook daar begon-
nen werd met ongevalsonderzoek in de echte
wereld. Vandaar dat Mercedes met evenveel
recht kan spreken over Real Life Safety, dus een
bescherming die verder gaat dan de uitkomst
van botsproeven met gestandaardiseerde barriè-
res en botspoppen.
Daarnaast geeft Real Life Safety aan dat gezocht

wordt naar manieren om botsingen te voorko-
men, zodat de uitkomst van botsproeven hele-
maal van theoretische waarde wordt. De nieuw-
ste ontwikkelingen maken ook wel duidelijk dat
er in passieve veiligheid, die de gevolgen van
een botsing verzacht, niet heel veel meer te
halen valt. Terwijl in actieve veiligheid, dus het
voorkomen van botsingen, vooral met elektro-
nica steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Inhaalslag
Nogal sterk hing de veiligheidsworkshop samen
met het verschijnen van de nieuwe E-Klasse-
generatie, begin 2009. Daarin zijn alle nieuwe
veiligheidstechnieken verwerkt. Het gaat dan
om vernieuwingen ten opzichte van het niveau
in 2005. Toen debuteerde de S-Klasse, waarin al-
tijd de laatste noviteiten verschijnen. Ook het
topmodel S-Klasse gaat nu profiteren van de
nieuwe vondsten.
Het lijkt of Mercedes een inhaalslag moest
maken. Ze komen met apparatuur die andere
merken al hebben, zij het misschien niet met al
die systemen in één auto. Rijbaanassistent, ver-
moeidheidsmeter, verkeersbordherkenning, we

Intelligente  veiligheid

En in den beginne was er… de computer. Lange jaren van onderzoek maken goede computersimulatie
mogelijk. Daarmee zijn op de nieuwe E-Klasse ruim 17.000 botstests gedaan, in voorbereiding op 150
echte botsproeven.

De gemotoriseerde gordelspanner, met motor en
elektronica boven de gordelrol, trekt nu ook na in-
stappen automatisch even de vrije speling uit de
gordel.
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horen het allemaal niet voor het eerst. Het is
nieuw bij Mercedes, waarnaast ook hun oude
bekenden zoals Pre Safe, infrarood-nachtzicht
en Distronic Plus cruise control nog eens langs-
komen.
Overal blijken verbeteringen op te zitten. En
overal zit een verhaal aan dat zorgvuldig is ge-
kozen hoe en wanneer de veiligheidssystemen
moeten werken. Deze verfijning duurt nu een-
maal wat langer, en verklaart waarom Mercedes
niet de nieuwste veiligheidstechnieken als eer-
ste laat zien.

Pre Safe op het laatste moment
Nog in de vorige S-Klasse debuteerde zes jaar ge-
leden Pre Safe. De eerste versie was vooral een
verlengstuk van de passieve beveiliging. Bij een
dreigende aanrijding, vastgesteld door een hef-
tige remingreep van de bestuurder, trekken
elektromotoren de gordels voorin strakker. Ook
gaan elektrische ramen en schuifdak dicht als
(aan de hand van de ESP-stabiliteitsregeling) een
slip of koprol wordt gedetecteerd.
Mercedes noemt het nu een ‘verlengde, virtuele
kreukelzone’. Op het moment dat een aanrij-
ding onvermijdelijk lijkt begint Pre Safe met
voorbereidende passagiersbescherming. De elek-
tromotortjes om de gordels voor te spannen
krijgen nu een continu-functie. Bij gewoon om-
leggen van de gordel spannen ze die al zachtjes,
omdat het gewone rolmechanisme een gordel
niet goed aantrekt na het omleggen. Proeven
zouden uitwijzen dat aantrekken van de gor-
dels, en daarmee inzittenden goed recht in de
stoel trekken, 30 tot 40% minder zware verwon-
dingen oplevert bij een aanrijding.
Blijkt de bestuurder toch nog tijdig geremd te
hebben, dan laat Pre Safe de gordels weer los.
De pyrotechnische gordelspanners en de span-
krachtbegrenzers hebben nog niet gewerkt, die
doen het pas bij de hoge vertraging tijdens een
botsing. Dat levert een reparatiepost op, aanne-
mend dat de auto niet total loss gaat. De eer-

dere en daarom misschien voorbarige Pre Safe-
maatregelen zijn omkeerbaar en leveren geen
reparatiepost op.
Het Pre Safe van de huidige S-Klasse gebruikt
ook de afstandsradar van de adaptieve snelheid-
regeling als botssensor. Daarmee kun je uitreke-
nen wanneer een hindernis kritisch dichtbij
komt. Ook de remfunctie van adaptieve cruise
control wordt ingezet. 2,6 seconden voor het be-
rekende moment van een aanrijding begint Pre
Safe te waarschuwen met een lampje en geluids-
signaal. Remt de bestuurder niet, dan begint Pre
Safe 1,6 seconde voor het botsmoment zelf, met
40% remvermogen. Dat moet de bestuurder
toch wel wakker schudden.
Helpt dit nog niet, dan voert Pre Safe in de
nieuwe E en de S-facelift 0,6 seconde voor de
klap de remdruk op tot een volle noodstop. Dat
scheelt vanaf 50 km/h al gauw 16 km/h in de uit-
eindelijke botssnelheid, zegt Mercedes. En dat
scheelt zeer aanzienlijk in de kracht van de
klap.

Eigen verantwoordelijkheid
Over die laatste 0,6 seconde is goed nagedacht,
en over de werking van Pre Safe dat pas vanaf 30
km/h actief is. Waar het om draait is eigen ver-
antwoordelijkheid, ook bij andere veiligheids-
systemen. Nooit mag de bestuurder blindvaren
op tijdig ingrijpen van de elektronische redders.
Geen enkele autofabrikant wil die verantwoor-
ding op zich nemen. De rijder moet zelf bij de
les blijven.
Daarom remde Pre Safe niet eerder op volle
kracht, dat moet de gewaarschuwde bestuurder
zelf doen. Nu gebeurt het toch, op zo’n laat mo-
ment dat de bestuurder heel zeker geen kans
meer maakt nog op tijd te remmen. Vandaar die
0,6 seconde. Een verbeterde radarsensor helpt
mee om dat moment preciezer te bepalen.
Distronic Plus-snelheidsregeling heeft één radar
voor lange afstand, en twee ernaast voor korte
afstand. Die laatste reiken tot 30 meter, met een

De radarset van de grote Mercedessen, met mid-
denin de langeafstandsradar, daarnaast de korte-
afstandsradar, en dwars daarop de radars voor
dodehoekbewaking.

Als het meterpaneel eigenlijk een elektronisch dis-
play is kan er heel veel op aangegeven worden.
Herkenning van geldende snelheidsbeperkingen
bevordert dat men zich eraan houdt. Links naast
de snelheidsmeter verklikkers welke assistenten
aan staan: de bovenste voor verkeersbordherken-
ning, daaronder rijbaanbewaking, daaronder adap-
tieve cruise control.

Verbeterde radar en een camera geven de auto een steeds ruimer zicht, om tijdig te reageren op situaties die gevaar kunnen opleveren.

Korteafstandsradar
Bereik 0.2-30m

Langeafstandsradar
Bereik 200m

Camera
Visueel bereik

tot 500m

Middellange
afstandsradar

Bereik 60m

30m

60m

200m
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brede zichthoek van 80°. De langeafstandradar
krijgt nu een van 150 naar 200 meter verlengd
bereik, zijn zichthoek blijft met 18° klein. Maar
betere elektronica maakt het mogelijk dat die-
zelfde radar over een beperkt bereik (60 m) veel
breder kan zien (60°). Dat geeft betere detectie
op de afstanden waar Pre Safe ernstig bezorgd
wordt over het botsrisico.
Mercedes wil geen systeem zoals Volvo City
Safety, dat remt zonder waarschuwing ruim
vooraf. Daarom werkt Pre Safe niet beneden 30
km/h. Er zou bij de korte onderlinge afstanden
in druk stadsverkeer geen tijd zijn voor het pro-
ces van eerst waarschuwen, dan zacht remmen,
en op het laatst een automatische noodstop.
Mercedes wil geen auto zonder een proces
waarin de onoplettende bestuurder nog kans
krijgt zelf in te grijpen.

Multifunctie-camera
In hoog tempo verschijnen extra ‘assistenten’
ten tonele, zoals dodehoek- en rijbaanbewaking,
tot aan vermoeidheidsassistent en snelheids-
bordlezer. Natuurlijk kan Mercedes niet achter-
blijven. Radar bewaakt de gebieden naast en
kort achter de auto. Een camera kijkt vooruit
naar de rijbaan en verkeersborden. Diezelfde ca-
mera dient voor automatische koplichtregeling,
alles op basis van beeldanalyse. Alleen voor de
nachtzichtassistent komt er een tweede camera
naast, die goed ziet bij infraroodlicht.
Bijna allemaal al eerder vertoond, maar Merce-
des neemt meer ontwikkelingstijd om zich diep-
gaand af te vragen wanneer, hoe en hoe vaak in
mogelijk riskante situaties gewaarschuwd moet
worden. Bij het snel groeiend aantal assistenten
wordt erg belangrijk om niet te vaak, en zeker

niet onterecht te waarschuwen. Anders neemt
de rijder waarschuwingen niet meer serieus.
Neem de dodehoekassistent. In het buitenspie-
gelglas verwerkt Mercedes een waarschuwings-
driehoekje, dat bij meer dan stadstempo rood
oplicht als links of rechts schuin achter de auto
een ander voertuig rijdt. Zet je toch de richting-
aanwijzer uit, dat je wilt afslaan of van rijbaan
wisselen, dan knippert het lampje en klinkt een
waarschuwingsgeluid.
Maar alleen als een andere auto echt in de dode
hoek zit, een vak van drie bij drie meter achter
de buitenspiegel. En niet als de auto een aan-
hanger trekt, want dan zou het ‘waarschuwings-
vak’ vergroot moeten worden met de lengte van
de aanhanger, die kent de dodehoek-assistent
niet. Ook volgt geen waarschuwing als de ach-
teropkomende auto met groot snelheidsverschil
aankomt, en zich dus maar heel kort in het
‘waarschuwingsvak’ zou bevinden. Zo probeert
Mercedes nodeloze waarschuwingen te voorko-
men.

Beperkte waarneming
De rijbaanassistent heeft aan één lijn op de weg
genoeg om een rijbaan te herkennen. Hij rea-
geert bij doorgetrokken lijnen eerder dan bij on-
derbroken lijnen, want over die eerste mag je
écht niet heen.
De rijbaanassistent reageert niet als je richting

aangeeft bij overschrijden van een lijn, en ook
niet als met een duidelijke stuurbeweging (dus
kennelijke opzet) de lijn wordt overschreden.
Ook niet als in een bocht de lijnen op de weg
worden geraakt, of als onder krachtig optrekken
wordt ingevoegd op een snelweg.
Alleen als je zachtjes naar een markeringslijn
toe drijft komt de waarschuwing, een heel be-
scheiden trillen in het stuur. “Genoeg om een
onoplettende bestuurder tot actie te manen, zo
weinig dat het trillen niet hindert”, zegt de test-
rijder.
De nieuwste mode, mag je zeggen, is verkeers-
bordherkenning. Een enorme opgaaf voor de
beeldanalyse, die alleen nog snelheidsborden
herkent. Het laatste geziene snelheidsgebod ver-
schijnt keurig als een rond bordje op het display
in de snelheidsmeter. Maar daar zit nog een
hele logica achter.
Bij het camerabeeld wordt de navigatie betrok-
ken. Ten eerste zegt die in welk land we zijn, en
wat voor snelheidsborden dus verwacht mogen
worden. Verder wordt de aannemelijkheid van
waargenomen borden nagegaan, past het gebod
bij het soort weg of straat waar we rijden? Het
systeem herkent ronde borden, ook het ‘einde
snelheidsbeperking-bord’. Een aanduiding van
beperking verdwijnt ook uit de snelheidsmeter
wanneer het eerste beperkingsbord niet binnen
een bepaalde afstand wordt herhaald, en men
blijkbaar vergeten is een ‘einde beperking-bord’
te plaatsen.
Als het niet rond is herkent de camera het niet.
Nederlandse matrixborden boven de snelweg?
“Eh, nee, die niet, wel Duitse waar ook op ma-
trixborden om de snelheidsbeperking een rode
cirkel staat.” Ook met voorwaardelijke beperkin-
gen kan het systeem nog niet uit de voeten. Zit
er een bordje ‘alleen vrachtwagens’ of ‘alleen bij
regen’ onder, dan zal het systeem de snelheids-
beperking altijd aangeven. Het extra bordje
wordt wel gezien, alleen kan het systeem niet
lezen. In de snelheidsmeter wordt onder het
snelheidsgebod ‘beperkt’ aangeven, ten teken
dat het gebod niet altijd geldt. Het wordt zo be-
grijpelijk hoe moeilijk het al is om betrouwbaar

Nee, dit is geen elektronisch be-
stuurde testrijder. Het kapje neemt
een EEG-opname van hersenactiviteit
op, met lampjes op elke goed wer-
kende opneemelektrode. Gebruikt
voor de ontwikkeling van Attention
Assist, dat hier in de snelheidsmeter
waarschuwt: tijd voor een rustpauze!

Test in de Hella-lichttunnel met het
adaptieve grootlicht, dat vanzelf gelei-
delijk krimpt tot dimlicht als een camera
voor- of tegenliggers waarneemt.
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alle snelheidsbeperkingen te herkennen, laat
staan nog meer soorten verkeersborden.

Het slaap-vraagstuk
Bepaald niet over één nacht ijs gaat Mercedes
ook bij Attention Assist, de waker tegen ver-
moeidheid. Net als Volvo, dat eerder zo’n sys-
teem bracht, kiest Mercedes ervoor niet direct
de bestuurder op te meten, maar het rijgedrag.
Dat wordt afgeleid uit diverse sensoren die de
auto toch al heeft. Net als Volvo komt Mercedes
tot de conclusie dat vooral het stuurgedrag ver-
andert bij moeheid. Er wordt minder nauwkeu-
rig rechtuit gereden, en vaak wat gecorrigeerd.
Nu houdt ook de medische wetenschap zich
bezig met slaap, dus ging Mercedes daar te rade.
In het electro-encefalogram (EEG) dat de hersen-
activiteit meet kun je bepaalde patronen vinden
die wijzen op slaperigheid. Dat werd in vele test-
ritten gecontroleerd en bevestigd. Want het pro-

bleem is dat normaal stuurgedrag per rijder ver-
schilt, hoe herken je de verandering bij moe-
heid?
Het eerste kwartier van de rit legt de auto het
rijgedrag vast, en neemt dat als voorbeeld voor
‘normaal’. Er wordt gekeken naar stuurbewe-
ging, snelheid, langs- en dwarsversnelling en zo
meer. De moeheidsmeter kijkt ook naar het uur
van de dag, en hoe lang de rit duurt. Aan stop-
pen en uitstappen (gordel los, binnenlicht aan)
herkent het systeem een pauze of rijderswissel.
Maatgevend voor opkomende moeheid is een
patroon van in een bepaalde regelmaat kleine
stuurcorrecties, gevolgd door een plotselinge
grotere correctie. De bestuurder zakte even in
secondenslaap weg. We probeerden eerder Vol-
vo’s systeem, dat ook naar onregelmatig stuur-
gedrag speurt. We moesten van de testauto
helemaal fris in de morgen meteen pauze hou-
den. Expres stuurden we namelijk, zoals wel

meer weggebruikers doen, niet rechtuit in de
rijbaan maar een beetje pendelend tussen rech-
ter- en linkerstreep van die baan.
Daarom wilde Mercedes nauwkeuriger meten.
Ze gebruiken een speciale stuurhoeksensor
onder het stuurwiel. Die meet niet zoals gebrui-
kelijk met 2 tot 3° nauwkeurigheid, Mercedes
liet een exemplaar ontwikkelen dat op 0,1°
nauwkeurig meet. Dat herkent voldoende be-
trouwbaar het stuurpatroon, en de verandering
bij vermoeidheid.

Mooi licht
Maar ook voor de wakkere, goed en oplettend
rijdende automobilist heeft Mercedes een hulp,
die ons van groot nut lijkt. Adaptief licht heb-
ben vele auto’s, een enkeling al met automati-
sche omschakeling tussen dim- en grootlicht.
Praktijkonderzoek toont dat zelden met groot-
licht wordt gereden. Het steeds weer moeten

Inzittenden- en voetgangerbescherming
Hoeveel airbags passen er in een
auto, hoeveel spanners en ont-
spanners kun je aan een autogor-
del hangen? De Euro NCAP-scores
voor bescherming van inzitten-
den tonen dat het niet heel veel
beter meer kan. Vijf sterren haalt
bijna elk nieuw automodel.
Ook het whiplashrisico gaat Euro
NCAP nu meten. Dat kan binnen
de perken blijven in auto’s met
actieve hoofdsteunen, die om-
hoog en naar voren schieten bij
een aanrijding van achter. Ze ver-
schenen op de Mercedes S, de
nieuwe E krijgt ze ook. En een
knie-airbag voor de bestuurder,
waarvan ooit Toyota en Lexus de
primeur hadden.

Dubbele beveiliging
Om het helemaal te optimalise-
ren komen er toch nog airbags
bij, de voorstoelen krijgen elk
twee zij-airbags. Eén aan de leu-
ning, voor de ribbenkast, en een-
tje bij de zitting voor het bekken.

Dat laatste is steviger dan de rib-
benkast, en behoeft dus wat min-
der zachte opvang. De onderste
zij-airbag mag harder opgeblazen
worden, en kan zo meer bots-
energie weerstaan. Precies in het
gebied waar een andere auto zij-
waarts binnen kan komen rijden.
Waar Euro NCAP nog veel over
klaagt is voetgangerbescherming.
Op dat punt worden de EU-regels
wel strenger. Mercedes doet zijn
best met een opklapbare motor-
kap. Net als Jaguar, Citroën en
Honda eerder brachten. Bijna net
zo, maar dan slimmer.

Mechanische reset
De bescherming werkt hetzelfde.
Sensoren in het front van de auto
nemen botsing met een voetgan-
ger waar. Ze meten vervorming in
zachtere delen, zoals de bumper,
die een voetganger het eerst
raakt. Vervolgens springt de mo-
torkap achteraan omhoog. Die
kan dan extra ver indeuken wan- neer de voetganger daarop landt.

Mercedes gebruikt echter geen
explosieve lading om de motor-
kap aan de zijde van de scharnie-
ren op te wippen. Het gaat met
een veer, die elektromagnetisch
wordt gedeblokkeerd. Net als bij
de actieve hoofdsteunen, een me-
chanisch systeem dat terug in be-
ginstand gedrukt kan worden.
Motorkap openen, in geopende
stand doorduwen, en de omhoog
geveerde scharnieren vallen weer

voorgespannen op hun plaats.
Speciaal hier wilde Mercedes een
reparatievrij systeem. Het is na-
melijk zo goed als onmogelijk
met zekerheid te onderscheiden
wanneer een voetganger aange-
reden wordt, of iets onschuldigs
zoals een paaltje, hekje of boom-
pje. Dus zal de motorkap wel
eens voor niets opklappen. Dan
wil Mercedes geen schadepost
om het opklapsysteem weer
startklaar te krijgen. �

Het systeem van de ‘actieve motorkap’. Rechtsboven het scharnier in opge-
klapte staat, normaal zitten het zwarte doosje en dekseltje op elkaar.

Een ‘head impact-test’ bepaalt het
verwondingsrisico van voetgangers.
Er zijn drie verschillende testvoor-
schriften: EU-regels, Euro NCAP-re-
gels en Japanse regels. Zo zijn er ook
30 verschillende botsproeven op de
auto nodig voor wereldwijde type-
goedkeuring, in verband met uiteen-
lopende eisen en testprocedures
voor EU, VS, Japan en Euro NCAP.

Versnellingsopnemers, 
2 in bumper, 
1 in dwarsdrager

Bedienings- en 
bekrachtigingselektronica

Veerbediening, 50 mm
 slaglengte, elektro -
magnetische deblokkering

Terugstelmechanisme,
bediend via motorkap
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dimmen zodra ander verkeer in de buurt komt
is te lastig. Terwijl je met grootlicht wel stukken
verder ziet, en het veel vaker nuttig zou kunnen
gebruiken.
Een automatische omschakeling helpt al, maar
Mercedes maakt het nog mooier met adaptief
dimlicht. Het vereist bi-xenon projectiekoplam-
pen. Een speciaal geprofileerd, traploos draai-
baar schermpje maakt een even traploze om-
schakeling tussen dim- en grootlicht mogelijk.
De multifunctie camera zoekt bij duister naar
voor- en achterlichten, en bekort de lichtbundel
geleidelijk van groot- naar dimlicht. Mits de
snelheid boven 55 km/h ligt, en bij rechtuit rij-
den.
In bochten dimt het licht ook, rekening hou-
dend met de bochtstraal, om niet op de baan
voor tegemoetkomend verkeer te schijnen. Ove-
rigens telt daarbij mee dat functies zoals mee-
draaiend bochtlicht ook in dit adaptief licht-
systeem zitten. Groot voordeel is de geleidelijke
overgang, zodat het lichtbereik niet ineens van
maximaal 300 naar 75 meter terugvalt met een
simpele groot/dimlichtautomaat.

Bewust infraroodnachtlicht
Nog mooier wordt het met de verbeterde nacht-
zichtassistent erbij. Die geeft met actief infra-
roodlicht en bijpassende camera een grijstonen-
beeld. Daarin zit nu een voetgangerherkenning,
met beeldanalyse. Een voetganger wordt in het
beeld gemarkeerd met een soort fotohoekjes er-
omheen.
De markering volgt een bewegende voetganger.
Volgens de Mercedes-technici maakt de houding
van de voetganger niet uit, en of je die nu van
opzij, van voren of van achteren ziet. Dieren
worden niet herkend. Heel bewust houdt Merce-
des het op actieve verlichting, met speciale lam-
pen die alleen infraroodlicht geven. Dat geeft
een gedetailleerd beeld, wat niet gaat met pas-
sieve infraroodtechniek, die de (infrarood)
warmtestraling gebruikt welke objecten en per-
sonen zelf afgeven.
De infraroodkoplampen werken pas vanaf 7
km/h. Je ziet namelijk hun licht niet, maar als
je er lang in kijkt beschadigt het wel je ogen.
Dus is het zo geregeld dat een ‘buitenstaander’
nooit een tijdje in die koplampen kan blijven

staren. Je moet ook overal aan denken!
Dat is precies wat Mercedes doet. Over nut en
werking van veiligheidssystemen wordt lang na-
gedacht, hulp en waarschuwing moeten niet te
veel en niet te weinig geboden worden. Merce-
des wil zich meer profileren met zulke door-
dachte systemen, in de zin dat zoveel mogelijk
van die systemen in zoveel mogelijk modellen
geboden gaan worden. �

Peter Fokker

Infraroodnachtzicht reikt veel verder dan dimlicht,
en geeft nu nog eens extra aan wanneer voetgan-
gers in beeld komen. Rechts bovenin het nachtzicht-
display een verklikker die aangeeft dat voetganger-
herkenning is ingeschakeld.
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