
AMT | 2010 www.amt.nl
46 www.amt.nl/juni2011AMT | 2011

T E C H N I E K  > Veiligheidssystemen > Actieve veiligheid

Mocht u half mei tussen Eindhoven en Helmond
geweest zijn, dan heeft u dat wel gemerkt. Een
heel stuk snelweg afgesloten voor die demon-
stratie, en dan maar een omweg zien te vinden
door allerlei onduidelijke dorpjes! Hier zou Car2X,
communicatie tussen auto’s en omgeving, meer-
dere nuttige kanten kunnen laten zien. Van tevo-
ren krijgt uw auto informatie over die afsluiting,
en ontvangt direct aanbevolen omleidingen. In
de buurt signaleert de auto of er tijdelijke snel-
heidsbeperkingen zijn, en of er files staan. De

lengte van die files zou minimaal zijn, dankzij
verkeersgeleiding via Car2X.
Maar voorlopig is er pas een heel beperkt aantal
gebruikers, dat bij wijze van proef op de A270
Eindhoven-Helmond kan helpen in Car2X-experi-
menten. Daarvoor staan langs die weg vijftig ca-
mera’s en communicatieapparatuur om alle ver-
keersbewegingen te bewaken. Het is zelfs de be-
doeling dat deze weg met zijn faciliteiten vanaf
2012 een soort zelfstandig bestaan krijgt, als
unieke praktische testlocatie voor verkeerssyste-

men. Onderzoekers en ontwikkelaars uit binnen-
en buitenland kunnen deze ‘testbaan’ dan huren.

Zet Nederland de standaard?
Naast zulke faciliteiten zit er ook veel kennis aan
beide uiteinden van de A270. Om zo te zeggen
loopt die van de TU Eindhoven naar de High Tech
Automotive Campus op het terrein bij Helmond
waar ooit Volvo Car zijn Nederlands hoofdkwartier
had. Op deze testweg is kort geleden de eerste in-
ternationale Grand Cooperative Driving Challenge

Coöperatief rijdt het beter
Minder files, minder botsen met Car2X-communicatie

Al lang wordt ons voorgespiegeld dat auto’s in de nabije toekomst onderling contact gaan

houden, en ook met de omgeving. Voor de veiligheid en vooral voor de verkeersdoorstroming

zou dat hele nieuwe werelden openen. Op kleine schaal al vaak gedemonstreerd, maar waar

blijft de grote praktijktoepassing? Daar geeft het Nederlandse SPITS-consortium het goede

voorbeeld. AMT was bij de demonstratie.

Keurig treintje rijden met zeven identieke TNO-testauto’s. Let op de korte afstand tussen de
auto’s, veilig mogelijk dankzij Car2X als aanvulling op cruise control. Elke auto met Car2X kan
in dit treintje in- of uitvoegen, dat was ook een van de oefeningen in de GCDC-wedstrijd.
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Fotografisch mooi weergegeven is hier net zoiets als de ‘door-
zichtige truck’ die NXP demonstreerde, maar dan van Ford. In een
Duits project met Ericsson en Vodafone werkte Ford Car2X uit via
mobiele telefonie van de volgende generatie (LTE), die ook toe-
laat 10 x per seconde gegevens uit te wisselen. Dit onderstreept
weer dat vele fabrikanten op eigen houtje standaards en tech-
nieken voor Car2X ontwikkelen. Een merkonafhankelijke ‘open
platform’-standaard zoals van SPITS lijkt verstandiger.

Voor coöperatief rijden staat langs de testweg om de 150 meter
een camera die de loop van het verkeer bijhoudt. Aan de masten
daarvan zit ook radiocommunicatie-apparatuur. 

Twintig bedrijven en instellingen ondertekenden het voornemen om van de A270 een permanente testlocatie te maken. Naast meet-
apparatuur langs de weg is er deze controlekamer bij, als een mini-verkeerscentrale.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: TNO

voor communicatie. Zo’n voorstel doet SPITS,
 vinden ze zelf.

Treintjes en harmonica’s
Onderzoeksbureau TNO nodigde ons uit een
paar toepassingen van intelligent verkeer te on-
dervinden. Een andere SPITS-deelnemer, chipfa-
brikant NXP, wilde er ook wat van laten zien. Zij
ontwikkelden als kernonderdeel een chip die via
de DAB digitale radiostandaard communiceert.
Met het DAB-radiosignaal kunnen snel en veel
gegevens meegestuurd worden, zoals verkeers-
informatie. De chip bevat nog meer communica-
tiefuncties, een GPS-positiebepaling, en een aan-
sluiting om met het CAN-systeem van auto’s te
communiceren.
Auto’s kunnen onderling gegevens uitwisselen met
een aangepaste WiFi-verbinding. Net als pc’s met
een draadloos internetmodem, maar dan volgens
de nieuwe 802.11p standaard die in 2014 ingaat.
Speciaal voor snel bewegende objecten, want we
begrijpen van NXP dat de draadloze 802.11b/g ver-
binding van thuis hopeloos vaak wegvalt als de-
zelfde apparatuur in rijdende auto’s wordt gebruikt.
TNO toonde niet zo zeer de techniek, als wel de
nuttige resultaten die ermee bereikt worden.
Door communicatie kan adaptieve cruise control
omgezet worden in echt slimme cruise control.
We doen twee van de drie oefeningen die ook in
de GCDC-wedstrijd zitten. Om te beginnen gaan
we met zeven auto’s treintje rijden. Achter elkaar
aansluiten op de snelweg, de voorste auto geeft
het tempo aan. Dat zou met adaptieve cruise con-
trol ACC ook kunnen, als alle volgauto’s een ho-
gere snelheid instellen dan de leidende auto aan-
houdt. Dan zullen de volgauto’s vanzelf met de
leidende auto mee remmen en optrekken.
Alleen werkt het regelsysteem met radarafstands-
meting veel te traag om bij wisselende snelheid
de afstand tussen de auto’s constant te houden.
De vertraagde reactie geeft een flink harmonica-

(GCDC) verreden, gewonnen door Team Annie-
Way van het Karlsruhe Institut für Technologie.
Bij die gelegenheid kon ook SPITS, Strategic Plat-
form for Intelligent Traffic Systems, hun techniek
demonstreren. SPITS is een Nederlands onder-
zoeksinitiatief van een aantal bedrijven en kennis-
instellingen. Ze hebben een techniek ontwikkeld
om met zo simpel en goedkoop mogelijke midde-
len communicatie mogelijk te maken tussen
auto’s onderling, en tussen auto’s en verkeerssys-
temen langs de weg. Het is een zogenaamd open
platform, een systeem dat iedereen kan overne-
men en naar eigen inzicht uitbouwen.
Dat hangt weer samen met de voor het eerst ge-
houden GCDC. Daaraan deden elf teams mee,
waarvan drie uit Nederland, na een voorselectie
kwamen acht teams in de finale op de weg. Waar
het hier om gaat is dat deelnemers met elk hun
eigen technieken samen kunnen werken in een
‘intelligent verkeerssysteem’. Hiervoor is de GCDC
een test, of dat met het open SPITS-platform
werkt.
Met de demonstraties en deze Challenge wilde
SPITS laten zien dat hun communicatiesysteem
werkt, en onafhankelijk is van voertuigfabrikan-
ten. Graag zou men het SPITS-platform tot een in-
ternationale standaard zien uitgroeien. Want dat
is tot op heden de ‘bottleneck’ voor intelligente
auto’s, een onafhankelijke standaard. Bepaald niet
zelden zagen we al bij autofabrikanten proefmo-
dellen die contact kunnen onderhouden met an-
dere proefobjecten van dezelfde fabrikant. Een
heleboel waardevolle waarschuwingen en geau-
tomatiseerde acties zijn daarmee mogelijk, maar
het werkt pas als een zeker minimum aantal voer-
tuigen op de weg meedoet.
Dat kan alleen als voertuigen van verschillende
merken met elkaar, en met wegsystemen kunnen
praten. Hier houdt het voor autofabrikanten
meestal op. Ze hebben elk hun eigen technieken,
maar wachten op merkonafhankelijke standaards

effect in ons rijtje auto’s. Constante afstand lukt
wel als de auto’s onderling communiceren. Vrijwel
onmiddellijk geeft de voorste auto aan wanneer
die remt of versnelt, alle volgauto’s krijgen dat op
hetzelfde moment door. Zo goed als onmiddellijk
gaan ze mee met versnellen of vertragen, alsof in
de voorste auto gas- en rempedaal van alle auto’s
tegelijk wordt bediend. >
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De gevolgen laten zich raden. Veel rustiger ver-
keersbeeld, veel minder gas geven als de voorste
auto begint uit te lopen, en er kan veilig een kor-
tere afstand worden aangehouden dan ACC toe-
staat. Het brandstofverbruik daalt, er kunnen meer
auto’s op een kilometer weg, de communicatie
zorgt dat geen kop/staartbotsingen optreden.

Gauw werkzaam tegen files
Het harmonica-effect is berucht als oorzaak van
ergerlijke spookfiles. Iemand remt op de snelweg,
de achterligger moet harder remmen omdat niet
genoeg afstand werd gehouden, de daarop vol-
gende remt nog harder. Een auto of vijf verder
komt het helemaal stil te staan, geen mens snapt
waarom zomaar een paar kilometer file ontstaat.
De ‘shockwave’-oefening van SPITS gaat dit tegen.
Communicerende auto’s geven hun rijtempo aan
elkaar door. Eigenlijk net als bij het ‘treintje rijden’
laat een auto die remt dit aan een hele rij auto’s
achter zich weten. Ruim op tijd krijgen de rijders
via een beeldscherm advies om ook langzamer te
rijden. Apparatuur langs de weg telt hoeveel
auto’s er langskomen, en geeft door met welk
tempo iedereen kan blijven rijden. Plotseling fors
moeten remmen wordt vermeden. Er komt ook
een sein als de kop van een dreigende opstop-
ping weer snelheid maakt. Dat dempt het harmo-
nica-effect in een lange rij auto’s, op voorwaarde
uiteraard dat de rijders het dynamisch snelheids-
advies volgen.
Afdelingsmanager dr. Nico Zornig van TNO legt
uit dat deze spookfiles ruwweg een kwart van het
Nederlandse fileleed vertegenwoordigen. Coöpe-
ratief rijden helpt al als tien procent van het ver-
keer over Car2X beschikt, blijkt uit onderzoek. 
Niet alleen wordt de verkeersdoorstroming beter,
ook de kans op kop/staartbotsingen neemt dui-
delijk af.
Nico Zornig zet zijn pleidooi voort met meer cij-
fers. “80% van de files”, zegt hij, “wordt veroorzaakt
door te weinig wegcapaciteit. Dat kan opgelost

worden door meer asfalt, als daarvoor ruimte is.
Opvoeren van de wegcapaciteit door coöperatief
rijden kost maar eenvijfde van wegverbreding”.
Waarmee hij de overheid aanspoort te investeren
in apparatuur langs de weg, te beginnen bij be-
kende knelpunten. Anderzijds moet de industrie
helpen aan apparatuur in de auto, om zo snel mo-
gelijk genoeg auto’s met ‘Car2X’ op de weg te krij-
gen, zodat het systeem voor iedereen merkbaar
begint te werken. Het hoeft niet alleen om nieuwe
auto’s te gaan, inbouw van Car2X-functies in navi-
gatieapparaten kan ook. Niet toevallig is TomTom
een partner in SPITS.

Technische uitwerking
Het mooist is wel als Car2X helemaal in de auto
wordt opgenomen, dus niet alleen adviezen geeft
maar ook de auto automatisch kan laten reageren.
Neem als voorbeeld het ‘treintje rijden’, waarbij
onze zeven testauto’s met als richtsnelheid 90
km/h op een afstand van 0,7 seconde reden.
Adaptieve cruise control laat meestal niet minder
dan 2 seconden tussenruimte toe. Bij 90 km/h
spreken we dan van 17,5 meter in plaats van 50
meter tussen twee auto’s.
NXP gaf met een ‘doorzichtige truck’ nog een
mooie demonstratie die betrekking heeft op vei-
ligheid en het harmonica-effect. Hier rijdt een
Car2X-auto voor een trekker-oplegger uit, met
daarachter een tweede Car2X-auto. Het probleem
is bekend, je kunt niet zien wat er vóór die truck
op de weg gebeurt. Met Car2X zie je wel meteen
wanneer de auto vóór de truck vertraagt, nog
voordat de truckchauffeur daarop reageert. Op
een navigatiescherm zien we de eigen auto als
een blauw puntje bewegen, de voorliggende
Car2X-auto is een groen puntje, dat rood wordt
zodra hij langzamer gaat dan wijzelf.
Tien keer per seconde, begrijpen we van TNO-
onderzoeker Ellen van Nunen, seint het NXP-
apparaatje in de auto snelheid en positie naar de
buitenwereld. Het bereik zou 400 meter zijn. 

Zoals eerder gezegd is de bedoeling dat auto’s on-
derling contact houden met een WiFi-verbinding. 
Berichten van apparatuur langs de weg zou DAB-
radiosignalen gebruiken. Hiervoor werkt NXP
samen met de Australische firma Cohda, specialist
in digitale breedband radiografie. Deze signalen
langs de weg zouden 1 tot 1,5 km bereik hebben.

Nederland als gidsland
NXP noemt als voordeel van zichzelf hun exper-
tise op het gebied van privacy. De chipmaker zegt
wereldwijd toonaangevend te zijn in radiochips,
keyless entry en startblokkering, en CAN/LIN/
FlexRay-netwerken voor auto’s. Ze ontwikkelden
bijvoorbeeld al een kastje op bankpasformaat voor
rekeningrijden, toen in de politiek die plannen nog
springlevend waren. Een groot zendbereik is voor
Car2X niet nodig, wanneer een redelijk aantal
deelnemende auto’s als doorgeefluik vanzelf in-
formatie verder verspreidt. Bovendien hoef je bij
een ‘real-time’ informatiestroom alleen te weten
wat er in je directe omgeving op de weg gebeurt.
Maar NXP heeft zeker een punt, als ze stellen dat
auto’s vooral anoniem hun informatie moeten
kunnen versturen. Zodat niemand hoeft te vrezen
dat via het Car2X-systeem een bepaalde auto kan
worden opgespoord en gevolgd. Want ook dat is
belangrijk, consumenten moeten vertrouwen
hebben in Car2X, het willen kopen, en rij-adviezen
willen opvolgen om het systeem te laten werken.
Tegelijk moet de industrie Car2X-apparatuur gaan
bieden, die met de techniek van de SPITS-partners
helemaal niet duur hoeft te zijn. En overheden
moeten bijpassende apparatuur langs de wegen
beginnen te plaatsen.
De dertien SPITS-partners menen dat Nederland
nu laat zien dat coöperatief rijden nuttig en tech-
nisch klaar is. Ons land loopt hierin voorop, als an-
deren volgen kunnen Nederlandse bedrijven hun
voordeel daarmee doen. Zit in dit geval misschien
wat in, dat Nederland de hele wereld wel eens de
les zal lezen.

AnnieWAY won de GCDC-wedstrijd voor coöperatief rijden. Met deze auto nam de universiteit van
Karlsruhe ook deel aan de DARPA Challenge voor auto’s zonder bestuurder. Een beetje het tegendeel
van GCDC, omdat bij DARPA een auto juist helemaal niet mag communiceren maar op eigen instru-
menten zijn weg moet vinden.

Dit is hem nou, het kastje van NXP voor coöperatief rijden. Links een hoekje van de portable pc
waarop het experimentele programma draait, rechts een hoekje van de DAB-radio uit het stan-
daardprogramma van Cohda. Het NXP-kastje is dus heel klein en kan zo in productie.
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