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INNOVATIE
Actieve veiligheid volgens Volkswagen

Volkswagen demonstreert de nieuwste hulpsystemen

Zoals veel andere merken meent Volkswagen dat de

passieve veiligheid van auto’s nauwelijks meer beter

kan. De nagestreefde daling in het aantal verkeers-

slachtoffers moet komen van de actieve veiligheid. In

hulpsystemen voor de bestuurder, die ongelukken hel-

pen voorkomen, kan VW fantastische mogelijkheden

laten zien. Maar hoeveel assistentie wil de rijder?

Automatisering in de auto dient vaak zowel
gemak als veiligheid. Het kan de bestuurder hel-
pen en corrigeren, en deels ontlasten van de
vele taken die het rijden in hedendaags verkeer
oplegt. Dat brengt gemak voor de bestuurder,
maar verhoogt daarmee tegelijk de veiligheid,
omdat de bestuurder zich beter op zijn reste-
rende taken kan concentreren.
In een presentatie van ontwikkelingsprojecten
toont Volkswagen op zijn testbaan in Ehra-
Lessien hoeveel automatisering al mogelijk is.
Waarschijnlijk meer dan de automobilist lief is,
zodat bij de ontwikkeling niet alleen de vraag is
wat kán, maar ook hoeveel de autokoper wil ac-
cepteren.

Automatisch testen
Auto’s nog verder behangen met airbags en der-
gelijke, om de gevolgen van een onverhoopte
botsing te verzachten, is nauwelijks meer zin-
vol. Alles richt nu op actieve veiligheid, dus de

kans op een botsing terugdringen. Dat is ook
beter voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals
voetgangers en fietsers. Die hebben weinig baat
bij airbags, het is belangrijk dat ze niet aangere-
den worden.
Verder tekent zich een overgangsgebied af, tus-
sen voorkomen van botsingen en opvangen van
de gevolgen. Vlak voor de botsing kunnen al
voorbereidingen getroffen worden voor passa-
giersbescherming, die eventueel weer ongedaan
gemaakt kunnen worden als de botsing tóch
nog te voorkomen blijkt. Om zulke Pre Crash-

Begrensde
 assistentie

Bij het project Intelligent Car blijkt het op de test-
baan al mogelijk dat de intelligente cruise control
in deze auto ook automatisch langzamere auto’s
inhaalt, mits de rijbaan daarvoor vrij is.

Zowel deze volautomatische ‘Caroline’ als de 
‘Junior’ toonden in de DARPA Urban Challenge
overtuigend aan dat autorijden zonder bestuurder
technisch mogelijk is. Er komt wel wat bij kijken.
Bovenop ‘Caroline’ staan vijf camera’s, twee laser-
scanners, twee radarafstandsmeters en een ge-
avanceerde GPS-antenne. Voorop twee IBEO-laser-
scanners op de hoeken, en een Hella-lidarafstands-
meter. Achterop zitten nog een laserscanner en
twee radarafstandsmeters. Achter de voorruit be-
vindt zich nog een stereocamera.
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1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



systemen in ontwikkeling te testen brengt van-
zelfsprekend risico’s mee. Daarom is de groeps-
research van Volkswagen geïnteresseerd in
volautomatisch rijdende auto’s.
Eerder maakten we op de Ehra-Lessien-testbaan
kennis met een geautomatiseerde Golf GTI, die
na één keer route verkennen met een testrijder
vanzelf in zo hoog mogelijk tempo een uitgezet
testparcours reed. Met een laserscanner nam hij
de met pylonnen uitgezette route in zich op, be-
rekende de optimale koers en snelheid, en ge-
bruikte de scanner daarna om te ‘zien’ waar hij
was tijdens het automatisch rondjes rijden.
Rijden zonder bestuurder is dan verder niet zo
moeilijk meer. Een DSG-bak die vanzelf scha-
kelt, ingreep op de elektrische stuurbekrachti-
ging om te sturen, op het ESP om te remmen,
en het elektronisch gaspedaal voor versnellen.
Ook lieten de ontwikkelaars een Audi zien die
vanzelf een uitwijkmanoeuvre maakte. Dat ging
met een uitneembare installatie op stuurwiel
en gaspedaal, plus verfijnde GPS-navigatie om
de te volgen weg aan te geven.

Universele stuurautomaat
Hierop voortbordurend hebben de onderzoekers
nu een uitneembare installatie gemaakt, waar
zeer nauwkeurig een route ingeprogrammeerd
kan worden. Die route wordt op basis van GPS-
coördinaten uitgezet, met elke twintig centime-
ter een meetpunt. Net als bij de eerdere Golf GTI
rekent het programma uit met welke snelheden
het gegeven parcours genomen kan worden.
Omdat het nu werkt op basis van positiemeting
zijn geen pylonnen nodig, als markering van de
baan, met een externe sensor om die baan waar
te nemen. Als door een geesteshand bestuurd
volgt de testwagen supernauwkeurig altijd weer
dezelfde koers. We zaten erbij en keken ernaar.
Minder dan een decimeter afwijking in langs-
en dwarsrichting waar de auto stopte aan de fi-
nish van elk testrondje. Zo nauwkeurig was het
sturen met de laserscanner niet, bovendien was
dat systeem niet zomaar over te bouwen in een
andere auto.
Dat kan met het nieuwe systeem wel. De demo-
auto’s die we reden waren vroeg in de morgen

nog als volledig standaard Golf GTI op de test-
baan aangekomen. Ideaal voor proeven met Pre
Crash-systemen, of het testen van riskante ma-
noeuvres, zonder gevaar voor een rijder. En han-
dig om precies dezelfde meting zo vaak je wilt
te herhalen, om verschillende instellingen op
het geteste systeem te proberen. Dat bespoedigt
het ontwikkelingswerk flink.
Nu nog zit er wel een testrijder in de auto, voor
het geval dat er iets onverwacht misgaat. Een
automatische noodremvoorziening, en de moge-
lijkheid voor programmering op afstand via ra-
diocontact, moet die testrijder aan boord hele-
maal overbodig gaan maken. En als dat werkt
moet de automatisering geschikt gemaakt wor-
den om meer dan één auto tegelijk te laten rij-
den.

De auto die alles zelf kan
Het hiervoor beschrevene verklaart waarom de
Volkswagen-groepsresearch van ganser harte
meewerkt aan projecten voor de DARPA Challen-
ges. U weet wel, wedstrijden van het Amerikaanse

Alsof ABS en de noodremhulp
BAS op de remmen nog niet ge-
noeg is denkt Volkswagen nu
ook nog aan PyroBrake. Vlak
voor een botsing grijpt PyroBrake
op het laatste moment nog in,
letterlijk met een klap.
Het werkt mechanisch gezien
hetzelfde als een gordelspanner
of airbag. Een chemisch patroon
wordt ontstoken, de gasdruk be-
dient in dit geval een remzuiger-
tje. Het gas ontsnapt geleidelijk,
zodat de werking tijdelijk is. Dat
is nog het simpelste aan deze py-

rotechnische noodrem. Na één
keer gebruik moet hij dus in de
werkplaats opnieuw op scherp
gezet worden.

Meerdere sensoren
Het moeilijke is de aansturing
van deze noodremcilinder. Die
mag pas gaan werken in de laat-
ste tienden van seconden, als een
botsing zeker niet meer te ver-
mijden is. PyroBrake dient alleen
om op het laatste moment de
klap nog zoveel mogelijk te ver-
zachten.

De grote opgaaf is om, ook ge-
zien de éénmalige werking van
PyroBrake, zeker te stellen dat
het alleen werkt als er werkelijk
een botsing gaat plaatsvinden.
Lastig, en alleen te realiseren met
meerdere sensoren, zo werkte
Volkswagen uit. Radar voor lange
en korte afstand (77 en 24 GHz)
plus een stereocamera meten

wanneer de auto te snel een ob-
ject nadert, en kunnen elk voor
zich uitrekenen of dat tot een
botsing kan leiden.
Voor de zekerheid combineert de
sturing van PyroBrake die drie
metingen, om heel zeker te stel-
len dat er geen ontsnappen meer
aan is. Daarnaast worden zoveel
mogelijk gegevens over de mo-
mentele bedrijfstoestand van de
auto verzameld, om met nog
grotere waarschijnlijkheid een
botsing te voorspellen. Dat moet
wel zo ingewikkeld, omdat het
stuurprogramma niet alleen zon-
der vergissen, maar ook binnen
honderdsten van seconden de
conclusie moet trekken of een
botsing gaat plaatsvinden.
Knap, maar wat winnen we? Het
klinkt nogal bescheiden: ‘de bots-
snelheid zal gemiddeld 5 km/h
lager uitkomen’. Bedenk dat de
botsenergie samenhangt met het
kwadraat van de snelheid. Dan
helpt 5 km/h heel serieus mee om
lichamelijke en materiële schade
te verminderen. �

Bam! Op de rem! Bovenop dit standaard ABS/ESP-
regelblok is de ‘pyrobrake’ gemon-

teerd, die in een ongevalssituatie
maximale remdruk opwekt. Dat gaat
net even vlugger dan een bestuurder

dat kan.

Deze grafische weergave toont dat bij een typi-
sche botssituatie 0,3 seconde reactietijd over-
blijft, wanneer de sensoren van de auto zeker
weten dat een botsing onvermijdelijk is. In 0,1
seconde kan PyroBrake dan nog maximale rem-
druk opbouwen.

Waarschuwings- en hulpsystemen Ingrijpende systemen

Omkeerbare PreCrash-systemen

Onomkeerbare PC-systemen
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ministerie van Defensie voor opleidingsinstitu-
ten, om volledig geautomatiseerde voertuigen
te ontwikkelen. Inmiddels zijn drie Challenges
georganiseerd, met verschillende en steeds
moeilijker opdrachten.
De centrale research voor alle VAG-merken heeft
een afdeling in Californië die zich speciaal met
elektronica bezighoudt. Deze afdeling assis-
teerde de winnende VW Touareg van de Stan-
ford-universiteit in de tweede Challenge. In de
derde Challenge deden meerdere VW-auto’s van
zowel Amerikaanse als Duitse universiteiten
mee, met als resultaat de tweede en zevende
plaats. In deze Urban Challenge moest een
stadstraject gereden worden, tussen overig ver-
keer door. Diezelfde automatiseringsgraad zou-
den de Volkswagen-ontwikkelaars willen berei-
ken voor hun eigen testwerk.

Parkeerassistent-de-luxe
Maar hoe staat het in de praktijk, dus bij de pro-
ductiemodellen? Een assistent die met ultra-
soonsensoren geparkeerde auto’s langs de weg
aftast, op zoek naar een vrije plaats waar hij zelf
in kan draaien, dat bestaat al. Een vrij simpele
variant daarop is de ‘parkeergarage-assistent’.
Acht ultrasoonsensoren elk voor- en achterop de

auto tasten nauwkeurig de nabije omgeving af,
langzaam rijdend krijgt de auto zo een beeld
van omringende obstakels. Tevens worden koers
en snelheid van de auto bijgehouden, waaruit
een voorspelling volgt waar de auto heen gaat.
Samengevoegd geeft dat aan of er iets in de weg
staat, inclusief hindernissen die bij het maken
van een bocht de zij- of achterkant van de auto
bedreigen. In een grafisch display wordt dat
aangegeven. Een ideaal hulpje om je met steeds
groter en onoverzichtelijker auto’s krasvrij door
nauwe parkeergelegenheden te wurmen.
Nu we het toch over nauwe parkeerplaatsen
hebben: op vrij korte termijn neemt Volkswagen
‘Park Assist Vision’ in productie. Huidige par-
keerassistenten richten vooral op parkeren
langs de weg, waarbij de auto zelf instuurt, en
de rijder alleen gas en rem bedient. Bij dwars in-
parkeren kan het probleem ontstaan dat de
auto wel in het parkeergat past, maar de portie-
ren dan nauwelijks meer open kunnen. Park As-
sist Vision neemt het gasgeven en remmen over,
zodat de auto als het ware op afstandsbediening
inparkeert nadat iedereen is uitgestapt.
Technisch gezien een peulenschil, vergeleken
met een Urban Challenge rit. Knopje erbij op de
afstandbediening van de vergrendeling. Langs
de rij geparkeerde auto’s stoppen waar de assis-
tent dat aangeeft. Uitstappen, op dat nieuwe

Zien vanuit 
de ooghoek
Naarmate er meer
assistentiesystemen
in de auto komen
zijn ook meer waar-
schuwingssoorten
nodig. Aan één
grote rode ‘gevaar-
lamp’ heb je weinig,
als niet meteen dui-
delijk wordt wélk
gevaar er dreigt.
Daarom moeten di-
verse assistenten elk
een eigen waarschu-
wing kunnen uit-
brengen. Daarvoor
zijn waarschuwings-
lampjes een achter-
haald middel. Ziet
de bestuurder ze op
tijd, en snapt die
snel genoeg exact
waarvoor dat lampje
waarschuwt?

Daarom worden an-
dere middelen aan-
gewend, bijvoor-
beeld trillen in stuur
of stoel of pedalen.
Dat blijft niet onop-
gemerkt, en kan
meteen aangeven
welke reactie ge-
wenst is. Sturen of
remmen bijvoor-
beeld, of gas losla-
ten.

Perifeer blikveld
Volkswagen studeert
op nog een andere
mogelijkheid, name-
lijk gebruik van het
perifere blikveld. De
mens ziet alleen dat-
gene scherp waar-
naar gekeken wordt,
in een klein gebied

kan hij (verkeers)te-
kens of teksten zien
en in zich opnemen.
Ieder weet echter
wel dat je ook van-
uit je ooghoeken
dingen ziet. Dat is
het perifere blikveld.
Ook daar zul je din-
gen zien en opmer-
ken, alleen kun je
het niet in detail
herkennen of lezen.
Het idee waaraan
VW werkt is om in
dit gebied eenvou-
dige waarschuwings-
signalen te geven.

Met name wordt ge-
dacht aan rijbaan-
en afstandsbewa-
king. Onderin de
voorruit zouden een
soort balkjes gepro-
jecteerd worden,
links en rechts van
waar de bestuurder
rechtuit heen kijkt.
Die geven dan aan
of de bestuurder
moet bijsturen, of
meer afstand hou-
den. De bestuurder
zal ze opmerken
zonder er direct naar
te kijken. �

Een rand van leds langs de voorruit kan ook uit-
stekend dienen om de aandacht van de bestuurder
te trekken als waarschuwing. Met het perifere
zicht merk je dat goed op, ook al kijk je helemaal
niet naar de voorruitranden.

Wat u hier ziet is een automatische testrijder. Het
is een uitneembaar systeem, dat in elke gewenste
testauto overgezet kan worden. Die auto kan dan
eindeloos nauwkeurig reproduceerbare testrondes
blijven rijden.
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knopje drukken, en vasthouden tot de auto
zichzelf ingeparkeerd heeft. Camera’s in de bui-
tenspiegels detecteren met beeldanalyse vrije
parkeerplekken en hun afmetingen, verder
werkt het met elk vier ultrasoonsensoren voor-
en achterop de auto. En er is een automatische
transmissie nodig, zodat de auto elektronisch
zelf kan schakelen.
Er is nog wel een klein probleempje. Inparkeren
gaat mooi, maar uitparkeren moet de auto ook
zelf doen. Er was immers geen plaats voor uit-
stappen, dus ook niet voor instappen. Daar zijn
de onderzoekers nog niet uit, hoe de auto het
best kan uitparkeren. Naar dezelfde positie als
waar hij eerder begon met inparkeren? Of al-
leen maar ver genoeg vooruit rijden dat de be-
stuurder weer kan instappen?

Actieve rijspoorbewaking
In Europees verband lopen al jarenlang onder-
zoeken naar elektronische systemen voor waar-
schuwing, assistentie en zelfstandig ingrijpen
bij mogelijk gevaar op de weg. Van 2006 tot 2010
werken 29 Duitse bedrijven aan het AKTIV-pro-
ject, opgesplitst in een reeks deelprojecten die
eind dit jaar afgerond moeten zijn. Twee jaar
lang wordt daarna gewerkt aan samenvoegen
van die deelresultaten tot één voertuigsysteem.
Een van die deelprojecten voert Volkswagen uit,
namelijk de geïntegreerde rijspoorgeleiding.
Het is een uitbreiding op Lane Assist-rijbaanbe-
waking, samengevoegd met intelligente cruise
control ACC. Lane Assist werkt met een camera
en beeldanalyse, om rijbaanmarkeringen te her-
kennen en te waarschuwen tegen onbedoeld
overschrijden daarvan. In het Volkswagen-pro-
ject komt daar een tweede camera bij, om met
stereobeeld veel meer dan alleen de strepen op
de weg te herkennen.
Gevorderde beeldanalyse herkent ook bochten,
wegversmallingen en rijbaanverlegging bij weg-
werkzaamheden. Ook als er geen keurige stre-
pen op de weg staan. Er wordt doorgekoppeld
naar ACC, zodat dit niet alleen automatisch
snelheid en afstand ten opzichte van voorlig-
gend verkeer regelt. De radarmeetinstallatie
helpt ook de nadering van lastige wegsituaties
te herkennen, en ACC zal hier tijdig de snelheid
op aanpassen. Navigatie en kaartinformatie on-
dersteunt het systeem, dat permanent aan zou
moeten staan.

iCar automatische piloot
Van assistentie naar automatisering is geen
grote stap. Hoe beter de auto zijn omgeving kan
waarnemen, hoe meer hij zelfstandig kan func-
tioneren. De DARPA-deelnemers ‘Caroline’ van

de Braunschweig universiteit en ‘Junior’ van de
Stanford universiteit laten zien hoe ver dat al
kan gaan. Juist daarbij zegt de chef van het VAG-
researchcentrum in Palo Alto, Californië: “de
vraag is niet meer wat we kunnen, eerst moeten
we ons nu afvragen hoeveel automatisering on-
ze klanten bereid zijn te accepteren”.
Wat dat betreft denkt VW aan twee praktijksitu-
aties die weinigen onder ‘rijplezier’ tellen. Mee-
schuiven in een kilometerslang voortkruipende
file vindt niemand leuk. Maar het tegengestelde
net zo min, urenlang kruisen over een bijna ver-
laten en grotendeels rechte snelweg naar een
verre bestemming. Voor deze snelwegsituaties
lijkt een automatische piloot zinvol.

Eigenmachtig inhalen
Opnieuw combineert iCar de ACC-snelheidsre-
gelaar en een gevorderde rijbaanassistent, met
daarbij een rijbaanwisselassistent. Ook dat laat-
ste is al in productie, met radar wordt achteruit
gekeken naar eventuele auto’s in naastliggende
rijbanen, voor het geval de bestuurder van rij-
baan wil wisselen. Met radar, laser en camera’s
bekijkt iCar de omgeving rondom de auto. Een
zeer nauwkeurig navigatiesysteem helpt de rij-
baanassistent om de auto precies middenin zijn
baan te houden.
Dit is al voldoende om automatisch in de file
mee te rijden. Zelfs zonder te sturen, wat nog
wel moet bij nu verkrijgbare ACC die vanaf 0
km/h werkt. Ook in combinatie met een rijbaa-
nassistent, die begint in productiemodellen
hooguit vanaf 70 of 80 km/h stuurcorrectie te
geven. iCar houdt vanzelf het midden van de rij-
baan, ook als het in de file niet alleen maar
rechtuit gaat.
Een beetje eng is het tweede trucje dat iCar be-
heerst, automatisch over de snelweg kruisen.
Wederom lijkt het op een combinatie van ACC-
snelheidsregeling, en een rijbaanassistent die
automatisch stuurcorrecties uitvoert. Alleen
kan iCar echt sturen, niet alleen koerscorrige-
ren. Maar nu komen we op het grote rij-ovaal
van Ehra-Lessien een langzaam rijdende VW-

ontwikkelaar tegen. Eerst houdt iCar, ingesteld
op cruise control, wat in. Om daarna resoluut
zelfstandig een rijbaan op te schuiven, in te ha-
len en weer terug in te voegen. “Hou je handen
maar wel bij het stuur, voor de zekerheid, alleen
moet je het stuur niet vasthouden”, raadt de
testrijder aan.

Gewetensvragen
Dit laat zien dat automatisch rijden technisch
gezien kan. Een vraag is of de rijder dan niet he-
lemaal inslaapt achter het vanzelf bewegende
stuur. Het blijft te allen tijde zijn verantwoor-
ding of alles goed gaat, hij moet wel bij de pin-
ken zijn zodra het systeem aangeeft dat de om-
standigheden niet langer automatisch rijden
toestaan.
Die vraag houdt de ontwikkelaars sterk bezig:
hoe ver moet je gaan met uit handen nemen
van rijtaken? Moet je de rijder in alles corrige-
ren, of wordt hij dan roekeloos? Raakt hij niet
juist verveeld en afgeleid als een automatische
piloot het roer overneemt? Maar dat zijn gewe-
tensvragen, geen technische vragen. �

Peter Fokker

De overtreffende trap van automatisch inparkeren.
Op afstand kruipt de auto in het dwars gelegen
parkeervak, zo krap bemeten dat uitstappen erg
moeilijk zou zijn wanneer bestuurder en passagiers
aan boord waren gebleven.

Direct boven de spiegelvoet zit achter de voorruit
een productiecamera, die gebruikt wordt voor de
Lane Assist-rijbaanbewaking. Aan weerszijden zijn
hier camera’s toegevoegd voor een stereobeeld,
waarmee de auto diepte ‘ziet’. Over korte afstan-
den, tot een kleine honderd meter ver, is zo de
vorm van objecten en hun afstand tot de auto her-
kenbaar.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




