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TECHNIEK
Mercedes-Benz Experimental Safety Vehicle 2009

Mercedes toont autoveiligheid voor overmorgen

Na 35 jaar presenteert Mercedes-Benz weer een Experi-

mental Safety Vehicle, ter gelegenheid van de 21e inter-

nationale ESV-conferentie waarvan ze gastheer zijn.

Twaalf nieuwe ideeën zijn verenigd in één demo-auto.

AMT leidt u langs het deels zeer verrassend veiligheids-

nieuws in de ESF 2009.

Aan het begin van de jaren zeventig kwam au-
toveiligheid sterk in de belangstelling, vooral
op initiatief van de Amerikaanse overheid. De
VN stelde in 1970 een concreet eisenpakket op,
dat als basis voor ESV-prototypes kon dienen.
Zo stelden ze zich botsproeven voor met 80

km/h, voor- en achterop de auto. Vandaar dat
toenmalige ESV’s allemaal het voorkomen kre-
gen van een fors uitgebouwde tank met rubber
neus en staart.
Daimler-veiligheidsspecialist Karl-Heinz Bau-
mann legt uit, dat al na een paar jaar de ener-

giecrisis grotendeels een eind maakte aan der-
gelijke experimenten. Het leidde tot auto’s die
vele honderden kilogrammen zwaarder waren
dan vergelijkbare serieproducten, dus het abso-
lute tegengestelde van een zuinigheidswonder.
Bij Mercedes werden vanaf 1971 in vier jaar
tijd 35 ESV’s gebouwd en getest.

Met airbags achterin
Vooral de eerste proto’s, die de 80 km/h-test
moesten ondergaan, werden extreem vergroot
en verzwaard. Al snel kwam het inzicht dat
deze eis te hoog gegrepen was, men ging terug
naar 65 km/h, zoals nu nog gehanteerd. Van
die historische ESV’s heeft Mercedes er een
paar bewaard. Zo rond 60 cm verlengd, en
tegen de 700 kg zwaarder dan een standaard
model.
De nu gepresenteerde ESF 2009 (auf Deutsch: Ex-

ESF twaalf maal v

Experimentele veiligheid toen en nu. De ESF 2009 ziet eruit als
een standaard S-Klasse in ‘DTM-look’. Inwendige details en elek-
tronica helpen zowel voor als tijdens een botsing. De ESF 13 uit
1972 is zo zwaar verbouwd dat er nog maar nauwelijks de origi-
nele Mercedes 200-serie middenklasser in te herkennen valt. Bij
de ESF 22 uit 1973, op S-Klasse-basis, is de ombouw al minder
ingrijpend, maar ook minder geavanceerd.
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perimentales Sicherheits Fahrzeug) is een relatieve
lichtgewicht. Met 1955 kg brengt hij een goede
100 kg minder op de schaal dan de vroegere
ESV’s, op basis van destijds veel kleiner en lich-
tere S-Klasse-modellen. Het aanzien van een
pantserwagen is er niet bij, moderne veiligheid
baseert niet meer op sterk verlengde kreukel-
zones en zware versterkingsbalken.
Opmerkelijk is wel dat al in 1971 een vroeg
ESV-model voorzien was van onder meer ABS,
ingelijmde voor- en achterruit, en airbags
zowel voorin als achterin. Daartoe werd de
wielbasis van een middenklasse Mercedes met
een decimeter opgerekt, zodat achter de voor-
stoelen met ingebouwde airbags voor de ach-
terpassagiers nog zitruimte was. Ook had die
auto een experimentele V6 in plaats van een
lijnmotor, om meer kreukelruimte in de neus
te scheppen.

Pas zeven jaar later kwam ABS in productie,
het nam negen jaar voor één airbag standaard
in de S-Klasse verscheen. En dan kwam Merce-
des er nog als een van de eersten mee.

Ontwikkeling staat niet stil
Natuurlijk is het niet zo dat zonder nieuwe
ESV’s de veiligheid niet verder vooruit ging,
verre van dat. Tenslotte hecht Mercedes er ook
aan te herinneren dat al vanaf 1959, op basis
van botsproeven, de veiligheidskooi zijn in-
trede deed, voordat van ESV’s sprake was. Eer-
der zou je zeggen dat we eind vorig jaar in
AMT al zoveel nieuwe veiligheidstechnieken
konden beschrijven, voor de nieuwe E-Klasse
en S-Klasse-facelift, dat je niet snel nóg veel
meer verwacht.
Voor de ESF 2009 op basis van een S 400 Hybrid
spreekt Mercedes van dertien nieuwtjes. Daar
maken wij twaalf van. De uitvoerige beveili-
ging van de Li-ion-accu’s in de hybride S is
vorig jaar al uitgebreid belicht, en nu in pro-
ductie gekomen. Maar dan nog blijven er
twaalf toekomstmogelijkheden die volgens vei-
ligheidschef Rodolfo Schöneburg op termijn
van twee tot zeven jaar productieklaar ge-
maakt kunnen worden.
Opvallend is dat daarbij nieuwe passieve veilig-
heidsmaatregelen zijn. Terwijl toch de laatste
jaren (ook door Schöneburg) werd gesteld dat
echte vooruitgang in de bescherming vooral ge-
zocht moet worden in actieve maatregelen, dus
het voorkomen van botsingen.
Een van de twaalf primeurs kan ook een beetje
‘oud nieuws’ genoemd worden, Car-to-X-com-
municatie. Een zeer veelbelovend gebied, aldus
Schöneburg, wanneer auto’s onderling gege-
vens gaan uitwisselen, die als waarschuwing op
afstand dienen. Vele merken zijn er al lang
mee bezig. Maar het moet vooral tot algemene
standaards komen waarmee auto’s onderling
een draadloos netwerk kunnen opbouwen, en
voor allen begrijpelijke berichten uitwisselen.

Airbags voor gevorderden
Bijna letterlijk staan moderne auto’s bol van de
airbags, toch denkt Mercedes over nog meer
airbagtechniek. Niet alleen in verbetering zoals
de adaptieve passagiersairbag, ook in nóg meer
plofzakken.
We kennen tweetraps airbags, die afhankelijk
van de botsvertraging deels of helemaal opbla-
zen. Dat kan nog beter. Adaptieve airbags me-
ten het gewicht van de voorpassagier, en de
lengteverstelling van de stoel. Een gewichtssen-
sor in de voorstoel is er al, om automatisch de
passagiersairbag uit te schakelen als er nie-
mand zit, of als een kinderstoel is geplaatst.
Stoelpositie en gewicht zeggen iets over het
postuur van de passagier. Daarbij kan het air-
bagvolume worden aangepast, tussen 90 en
150 liter. Een normaal volume is nu 120 liter.
Drie spanbanden op elektrisch aangedreven

eiliger

Weerspiegeld onder de auto ziet u hier de ‘rem-air-
bag’. De holle metalen slede onder het voorste
subframe kan door een airbag omlaag gekanteld
worden. Hij dient op enkele hondersten van secon-
den vóór een botsing als sterke hulprem, die ook
de autoneus een stuk optilt.

De middenairbag moet voorkomen dat bij een zij-
delingse botsing, heen en weer stuiterende inzit-
tenden elkaar verwonden.

Voor de achterbank ontwikkelt Mercedes een
nieuw soort kinderzit uit een verstelbare buizen-

structuur. Ook zou daar de gordelairbag nuttig zijn,
die het lichaam zachter opvangt. Middenin ziet u

hoe het console achter de armsteun opklapt, waar-
uit een soort mini-hoofdsteuntjes uitklappen om
de achterpassagiers tegen elkaar te beschermen.

Foto’s/Tekeningen: Daimler
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spoelen regelen hoe ver de adaptieve airbag kan
opblazen.
Net als met knie-airbags ging Toyota voor bij
het idee van een middenairbag tussen de passa-
giers. Die komt bij Toyota in een Japans luxe-
model in productie, opgeborgen onder een
deksel middenin de achterbankleuning. Merce-
des vindt zo’n airbag meer geschikt tussen de
voorinzittenden. Achtergrond is dat bij een
(deels) zijdelingse botsing de passagiers op één
zitrij eerst dezelfde kant uit geworpen worden,
maar één van hen stuit daarna terug op de zij-
wand of zij-airbag. In de praktijk blijkt dat in-
zittenden naast elkaar daardoor elkaar kunnen
verwonden, een middenairbag voorkomt dat.
Achterpassagiers beschermen met een airbag
achterin de voorstoelleuning blijkt niet effec-
tief. Maar iets anders kan wel. Mercedes onder-
zoekt voor de achterbank gordels met inge-
bouwde airbag. Met omstreeks vier liter inhoud
zorgt deze extra airbag voor minder kans op in-
wendig letsel wanneer passagiers bij een aanrij-
ding in de gordel klappen.

Actieve stoelen, banken en deuren
Hiermee zijn we nog lang niet aan het eind van
de fantasie. Ook achterin bestaat natuurlijk het
risico dat twee passagiers elkaar bij een zijde-
lingse klap verwonden. Er kan daarbij ook
sprake zijn van kinderzitjes. Daarom bedacht
men iets stevigers dan een airbag, zoals bij
Toyota, om achterinzittenden uiteen te hou-
den. Uit het midden van de bank klapt daar-

voor een driedelig stuk omhoog als scheidings-
scherm.
Aanrijding van opzij blijft een moeilijk te bevei-
ligen gebeurtenis, omdat er geen plaats is voor
een ruime kreukelzone. Wat kun je daarop ver-
zinnen? Mercedes komt met twee antwoorden.
Ze kennen al de met perslucht opblaasbare
multicontour-stoel, die onder andere goede zij-
delingse steun biedt. Tegenwoordig zelfs auto-
matisch aanpassend op meer steun bij sportief
bochten nemen. Door zo’n zijkussen aan por-
tierzijde plots krachtig op te blazen kun je de
inzittende een duw naar het midden van de
auto geven.
Dat gebeurt vlak voordat een aanrijding van
opzij plaatsvindt, geregistreerd door zijwaarts
gerichte afstandssensoren. Precies op het juiste
moment ontstaat zo een paar centimeter meer
vervormingsruimte naast de inzittende. Dat
zou eenderde lagere belasting van het bovenlijf
opleveren.
Het tweede idee in ESF 2009 vermindert de ver-
vorming. Versterkingsbalken in de portieren
met in dwarsdoorsnede een harmonicavorm

 Met Pre-safe Pulse zou het zijkussen van de stoel
opgeblazen kunnen worden. Dat geeft de inzit-
tende een duw naar het midden van de auto, on-
middellijk voorafgaand aan een botsing van opzij.
Zo ontstaat 5 cm meer vrije ‘kreukelruimte’.

Deze experimentele led-matrixkoplampen zijn zo
duur, horen we, dat de ESF 2009 demo-auto er
maar eentje kreeg. Alle lichtfuncties zijn hier met
leds gerealiseerd.

Ook een soort airbag van metaal is denkbaar. De
versterkingsbalken in de deuren zouden opblaas-
baar kunnen worden. Een hol geribbeld profiel kan
met gasdruk tot een dikke holle buis geëxpan-
deerd worden, die sterker is. Overdreven aangezet
is in de ESF 2009 hoe het buitenpaneel van het
portier ook opgebold zal worden.
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zouden ook een soort airbagwerking kunnen
krijgen. Met 10 tot 20 bar gasdruk kan het sta-
len harmonicaprofiel opgeblazen worden. De
bolle buis die ontstaat is sterker dan het har-
monicaprofiel.
De gedachte is vooral dat versterkingsprofielen,
ook elders dan in deuren, compacter en lichter
zouden kunnen zonder verlies aan sterkte. Al-
leen is het nog te duur, door de krachtige gas-
generatoren die nodig zijn. Daarnaast zouden
ook die ‘pre-crash’ bediend moeten worden, net
vóór de feitelijke aanrijding. Omdat een onher-
stelbare vervorming plaatsvindt, moeten er dan
feilloze detectoren zijn voor zijdelingse botsin-
gen, die geen vals alarm geven. En zo ver is het
nog niet.

De remairbag
Wat wel kan is een aanrijding van achter tijdig
zien aankomen. Mercedes doopt het Pre-Safe
360º, terwijl het feitelijk alleen een achteruit-
kijkende aanvulling is op het bestaande voor-
uitkijkende Pre-Safe. De 360º-versie zal de rem-
men vol bekrachtigen als een ander achterop
de auto dreigt te klappen.
Hiermee wordt tegengegaan dat de aangereden
auto door de botsing vooruit schiet. En op zijn
beurt tegen een voorligger botst, of middenop
een kruising of een oversteekplaats voor voet-
gangers belandt. Zou het zo zijn dat de bestuur-
der ruimte vóór zich ziet, en wil pogen weg te
rijden van de dreigende achterligger, dan laat
de rem onmiddellijk los bij gas gegeven.
Zou die achterligger zelf een Mercedes zijn, dan
is ook hiervoor een nieuwe botsbeveiliging be-
dacht. De remairbag wordt onder het voorste
subframe van de auto aangebracht. Deze airbag
drukt een kantelende glijplaat omlaag. Als de
airbag deze remplaat krachtig tegen het weg-
dek drukt geeft dat net vóór een niet meer ver-
mijdbare aanrijding heel kortdurend 2g rem-
vertraging.
Bovendien tilt de remplaat de neus van de auto
acht centimeter op, wanneer deze door een
noodstop helemaal in zijn veren is gedoken. Dit
optillen werkt tegen dat de auto onder een an-
dere auto kan schieten. Het zorgt dat een an-
dere auto hoger geraakt wordt, waar zijn kreu-
kelstructuren zijn ingebouwd. “Alleen de extra
remvertraging heeft hetzelfde effect alsof een
16 tot 18 cm langere kreukelzone voorop je
auto zit”, zegt Michael Fehring, manager con-
cepts & strategie bij de veiligheidsafdeling.

Actieve veiligheid goedkoper
Fehring vult aan dat ESF 2009 een verzameling
is van projecten die in de laatste vijf jaar zijn
opgepakt. Een voor ons niet heel verbazende is
adaptief licht met lichtdioden. Vorig jaar toon-
de Hella ons de eerste productieklare ledkop-
lampen, en zei al dat een adaptieve led-matrix
de volgende stap werd.
Die laat Mercedes nu zien, zonder te willen zeg-
gen of Hella daar iets mee te maken heeft. De

led-matrixkoplamp geeft uitsluitend grootlicht.
Er zitten vier rijen van 25 leds in. Gericht gaan
daarin alleen de leds branden die nodig zijn. De
koplamp werkt samen met de infraroodcamera
van Nightview uit de nieuwe E en S. Die camera
kan nu al door beeldanalyse voetgangers of gro-
tere dieren op of dicht naast de weg herkennen.
In diens infraroodbeeld zullen ook tegenliggers
worden herkend.
De led-matrixkoplampen passen hun licht hier-
op aan. Er gaan een aantal leds uit bij tegenlig-
gers, zodat precies daarop geen verblindend
licht valt. Beweegt iets op of naast de weg, dan
gaan met de spotlight-functie even een paar
extra leds aan om dat ‘iets’ te beschijnen, zodat
de bestuurder het veel beter zal opmerken.
Het is nu nog erg dure techniek. Toch zegt pro-
fessor Balasubramanian, directeur bij de afde-
ling onderzoek en voorontwikkeling, dat in het
algemeen dergelijke actieve veiligheidsmaatre-

gelen tegen aanrijding van voetgangers goedko-
per en effectiever zijn dan passieve maatregelen.
“Dat missen wij in de EuroNCAP-beoordeling
van voetgangerveiligheid, die waardeert alleen
beveiliging tegen de gevolgen van een aanrij-
ding.”
Het neemt niet weg dat Mercedes in de ESF
2009 zowel nieuwe ideeën voor actieve als pas-
sieve veiligheid toont. Er zijn twee van deze
pure demonstratieobjecten. Eentje kan rijden
maar heeft niet alle noviteiten aan boord, de
andere heeft overal raampjes en luikjes om zijn
techniek te laten zien. Geen van tweeën dient
om echt te testen, daarvoor zijn ze veel te duur.
Men test geen ESV’s meer, elk nieuw idee wordt
afzonderlijk en eerst vooral in computersimula-
ties getest. En we zien dat ze daar voorlopig
nog behoorlijk druk mee zijn. ●

Peter Fokker

Zo simpel kan veiligheid zijn. Speciale reflecteren-
de biezen kunnen een auto van opzij beter zicht-
baar maken in het donker. Continental maakte
banden met zo’n bies. 3M hielp aan reflecterende
tape op de portierrubbers, alleen zichtbaar als er
bij duister licht op valt. Samen met de strip op de
banden geeft dat een goed herkenbaar contour.

Geen lichtMinder lichtVeel licht

Deze grafische afbeelding geeft een idee hoe het
licht uit een matrix van honderd leds gerichte ver-
lichting geeft. De bovenste afbeelding geeft aan
hoe bij een per camera geregistreerde tegenligger
een deel van het licht uit gaat, tegen verblinding.
De onderste afbeelding geeft de belangrijke spot-
light-functie weer. Kortdurend gaat extra licht aan
om extra aandacht vragende zaken op of naast de
weg goed zichtbaar te maken.
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