Bedrijfszekerheid noodstop remsystemen
1. Inleiding en achtergrond
Uit meerdere studies komt het noodstop remsysteem als belangrijkste assistentiesysteem na ESP
naar voren. De werking en effectiviteit van het autonome noodstop remsysteem (AEBS voor
autonomous emergency braking system) is eerder door ons in 2011 en 2012 getest. Sinds 2014 is
AEBS opgenomen in de Euro NCAP procedure en wordt daar in de praktijk beproefd.
In deze test kijken we naar de betrouwbaarheid van de systemen. In hoeverre hebben bijvoorbeeld
vuil en regen invloed en zijn er andere afwijkingen van de standaard testcondities die van invloed
kunnen zijn op de werking.
Voor de test kozen we AEBS auto’s met de voorkomende drie verschillende sensor systemen; radar,
lidar en stereo camera’s. Verder zijn we uitgegaan van het AEB-City scenario, de testauto rijdt met
25–30 km/h in op een bouwmodel van een stilstaande auto en de bestuurder grijpt niet in.

2. Noodstop remsystemen, functie en werking
Kop staart botsingen behoren tot de meest voorkomende ongevallen, dikwijls veroorzaakt door
onoplettendheid, niet aangepaste snelheid of te weinig afstand. Om de gevolgen van een kop
staartbotsing te reduceren of in het beste geval een aanrijding geheel te voorkomen, is er het
noodstop remsysteem. Noodstop remsystemen herkennen met behulp van radar, camera en/of laser
voertuigen voor de eigen auto en waarschuwen de bestuurder indien er een botsing met dat voertuig
dreigt. Reageert de bestuurder niet op deze waarschuwing en is een aanrijding door bijvoorbeeld
uitwijken niet meer te voorkomen dan begint het systeem, afhankelijk van de exacte uitvoering,
zelfstandig te remmen. De impact snelheid wordt gereduceerd (‘elektronische kreukelzone’) of de
botsing wordt zelfs geheel voorkomen.
Naast de noodstop functie hebben veel noodstop remsystemen ook een adaptieve brake assist. Bij een
dreigende achterop botsing berekent het systeem met welke remdruk er geremd moet worden om
een ongeval te voorkomen. Remt de bestuurder nu niet zo hard als nodig is, dan levert de adaptieve
brake assist automatische de benodigde extra remdruk om toch op tijd stil te staan.
Er zijn verschillende ongevalsscenario’s die al dan niet afgedekt worden. Een AEB-City functioneert in
stadsverkeer, tot snelheden van ca. 50km/h. In de regel herkent dit systeem geen voetgangers,
daarvoor is een uitbreiding naar AEB-Pedestrian nodig. Die uitbreiding gaat dan niet zozeer over de
sensoren maar vooral over de rekencapaciteit van de hardware. Veder is de functionele zekerheid van
het systeem erg belangrijk. Een onterechte waarschuwing is nog alleen irritant maar een onnodige
noodstop op hoge snelheid is ronduit gevaarlijk en moet ten allen tijde voorkomen worden. Het
waarborgen van de functionele zekerheid vraagt veel van de hard- en software
Voor hogere snelheden is er het AEB-Interurban. Alle op de markt leverbare systemen adresseren
alleen kop-staart botsingen, een reactie op kruisend verkeer is op dit moment op slechts één auto
leverbaar.
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Afbeelding: Illustratie functionaliteit leverbare noodremsystemen (indicatief, geen onderbouwing met data)

3. Tests en doorontwikkeling
De EuroNCAP tests omvatten sinds 2014 gedefinieerde praktijktests voor noodstop remsystemen. In
2016 kwam hier het testen met voetgangers bij. Een verdere doorontwikkeling met het testen van
fietsers staat voor 2018 gepland. Ook zal dan getest gaan worden met versprongen posities van de
testauto’s, dus niet alleen kop staart op de eigen rijstrook maar ook tot een halve wagenbreedte
verzet. Het testen met kruisend verkeer zal niet voor 2020 ingevoerd worden.
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AEB-City
Test met snelheden tot
50 km/h op een
stilstaand voertuig.
De waarschuwingen
worden niet beoordeeld,
alleen de remingreep.

Afbeelding: AEB-City [bron: Euro NCAP]

AEB-Interurban
Test met snelheden tot
80 km/h op een
langzaam rijdend of
remmend voertuig.
Na een waarschuwing
kan een gedefinieerde
remming worden
ingeleid of een noodstop
worden uitgevoerd .
Afbeelding: AEB-Interurban [bron: Euro NCAP]

AEB-Pedestrian
Sinds 2016 wordt het
AEBS ook getest met
overstekende
voetgangers. Voor 2018
staat de uitbreiding
naar overstekende
fietsers gepland.
Afbeelding: AEB-Pedestrian [bron: Euro NCAP]

4. Feiten en cijfers
•
•
•
•

Circa 20 tot 25% van de ongevallen met letsel betreft kop – staart aanrijdingen.
Drie vierde van deze ongevallen vindt plaats in de bebouwde kom met snelheden tot 30 km/h.
Meest voorkomende letsel hierbij hals wervel kolom (whiplash).
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat aantal kop staart botsingen door AEBS met 40% gereduceerd
kan worden.
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Uit onze Database met nieuwe voertuigen blijkt dat van het huidige aanbod aan nieuwe auto’s op
onze markt tenminste 85% is of kan worden voorzien van een AEB-City, al dan niet in combinatie met
een AEB-Interurban.
Bij ca. 45% behoort AEB-City tot de standaard uitrusting, bij 55% wordt het tegen meerprijs (ca. 250
euro) aangeboden. AEB-Interurban voor hogere snelheden is bij ca. 7% standaard en wordt bij ca 93%
tegen meerprijs (gemiddeld ca. 1.000 euro) aangeboden. Het volledige AEB wordt vaak in een
veiligheidspakket aangeboden met ook andere assistentiesystemen en zo’n pakket heeft dan vaak
een forse meerprijs. Verder zien we dat het relatief goedkope AEB-City al vaak in het kleinste segment
wordt aangeboden terwijl het completere systeem vanaf de middenklasse leverbaar is.
Van daadwerkelijk verkochte nieuwe auto’s heeft, volgens een inschatting van Bosch, momenteel zo’n
25% een noodstopremsysteem. Hoofdzakelijk gaat het daarbij dan om de AEB City systemen, die bij
hogere snelheden uitschakelen en geen voetgangers kunnen herkennen.
Zelfstandige noodstop remsystemen bieden een duidelijke toegevoegde waarde (extra veiligheid). De
ANWB is van mening dat deze extra veiligheid een eventuele meerprijs (indien de systemen niet
standaard zijn) waard is.

5. De testauto’s
Als testauto’s zijn de Vw Up, Seat Ateca en Subaru Outback gekozen. De criteria voor deze keuze
waren niet verkoopcijfers maar de verschillende sensor- en systeem concepten.

Afbeelding: onze testauto’s, exemplarisch voor de verschillende sensor- en systeem concepten.

5.1 VW UP! – LiDAR Sensor
AEB-City

AEB-Interurban

AEB-Pedestrian

•

-

-

Het ‘City Emergency Braking’ systeem van de Up is niet standaard op de basisversie, wel op de
duurdere versies vanaf de Move Up. Het is een eenvoudig systeem zonder akoestische waarschuwing.
Werkzaam tot 30 km/h, de remingreep komt op het allerlaatste moment.
De Up detecteert hindernissen met een LiDAR sensor (Light Detection And Ranging). Vergelijkbaar met
een Laser afstandsmeter uit de bouwmarkt wordt een onzichtbare laserstraal uitgezonden. Uit de
verstreken tijd tot de gereflecteerde straal weer binnenkomt wordt de afstand tot het object bepaald.
De LiDAR kan niet differentiëren om wat voor soort hindernis het gaat, hij herkent alleen de afstand.
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Afbeelding: VW Up! De LiDAR sensor bevindt zich in de voorruit

5.2 Seat Ateca – Radar Sensor
AEB-City

AEB-Interurban

AEB-Pedestrian

•

•

•

Noodstopremsysteem met zowel City als Interurban functionaliteit én met voetganger herkenning.
Het systeem behoort tot de standaarduitrusting op de Seat Ateca.
Achter het logo in de grill is een radar sensor ingebouwd, die hoogfrequente radiogolven uitzendt.
Gereflecteerde golven geven uitkomst over de afstand en relatieve snelheid van een herkent object.
De radar kan voetgangers herkennen door het typische bewegingsprofiel van armen en benen dat de
reflectie beïnvloedt. Een stilstaande voetganger is voor een radar sensor heel lastig te herkennen.

Afbeelding: Seat Ateca. De radar sensor in de grille.

5.3 Subaru Outback – Stereo camera
AEB-City

AEB-Interurban

AEB-Pedestrian

•

•

•
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De Subaru Outback beschikt standaard over het ‘Subaru EyeSight’ systeem, een noodstopremsysteem
met zowel City als Interurban functionaliteit én met voetganger herkenning.
Met de stereo camera is het mogelijk een ruimtelijk beeld te maken. Dat heeft als voordeel dat door
de overdekking van de beide opnamen afstanden in één keer kunnen worden berekend. Het bepalen
van een afstand is ook met een enkele camera mogelijk maar dan zijn wel meerdere beelden na elkaar
nodig om de grootteverandering als functie van de verstreken tijdsduur en afstand te berekenen. Door
beeldherkenning is het mogelijk voetgangers te onderscheiden.

Afbeelding: Subaru Outback. Stereo cameraachter de voorruit.

6. Uitvoering van de test en resultaten
In een vijftal afzonderlijke tests kijken we of bijvoorbeeld vuil of regen of andere afwijking van de
gestandaardiseerde testcondities invloed kan hebben op de prestaties. Beoordeeld is steeds of een
botsing is voorkomen (ja/nee). In de Euro NCAP tests wordt ook nog de exacte snelheid van impact
gemeten als een botsing niet (geheel) kon worden voorkomen. Dat doen wij hier niet.
6.1 Referentie test (standaard test)

1. Standaardtest 25-30 km/h

VW UP!
LiDAR
Botsing voorkomen

Seat Ateca
Radar
Botsing voorkomen

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen

Als referentie of standaard test worden de auto’s met 25-30 km/h op het testobject gereden. De
automatische noodstop van de VW Up komt zeer laat (ca. 600 millieseconde voor impact) zonder
akoestische waarschuwing vooraf. De Subaru waarschuwt ook bij deze lage snelheden, voordat er
automatisch ingegrepen wordt.
6.2 Geparkeerde auto
In het testprotocol is helder vastgelegd dat er geen voorwerpen of andere auto’s in het testgebied
mogen zijn. Om beter bij de praktijk aan te sluiten voeren we deze test echter uit terwijl er, naast de
rijstrook, een voertuig geparkeerd staat.
Geen van onze testauto’s laat zich hierdoor beïnvloeden, de ingrepen vinden zonder storingen plaats.

2. Geparkeerde auto in testgebied
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Seat Ateca
Radar
Botsing voorkomen

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen
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Afbeelding: Volgens testprotocol niet toegestaan, een geparkeerde auto in het testbied.

6.3 Voorruit sterk vervuilt, slecht zicht
In de standaard tests ondenkbaar, in de praktijk echter niet; een vervuilde voorruit. In de test hebben
we de ruiten vervuild met een mengsel van strooizout, zoals dat in de praktijk op autoruiten
voorkomt. Ondanks sterke vervuiling van de ruit en slecht zicht functioneren de systemen storingsvrij.
De radarsensor zit niet in de voorruit, daarom is de test met die sensor niet uitgevoerd.

3. Vervuilde voorruit – slecht zicht

VW UP!
LiDAR
Botsing voorkomen

Seat Ateca
Radar
Geen invloed

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen

Afbeelding: Met strooizout vervuilde voorruit

Op basis van praktijkervaring is bekend dat het functiebereik van camera’s ingeperkt wordt bij sterk
tegenlicht, bij laagstaande zon en bij zeer harde regen. Radarsensoren worden niet door tegenlicht
gestoord maar wel kan sneeuw of ijs op de sensor de functie beïnvloeden. In de regel volgt er dan een
foutmelding (zie afbeelding).
Camera sensoren in of achter de voorruit liggen in het bereik van de ruitenwissers en blijven tijdens
het rijden op die manier gevrijwaard van sneeuw en ijs.
Bij alle sensor systemen kunnen onder bijzondere omstandigheden dus bepaalde beperkingen
(tegenlicht, harde regen, sneeuw of ijs) voorkomen.
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Afbeelding: Voorbeeld sneeuw en ijs storen de radarsensor, de fout wordt op het dashboard aangegeven.

6.4 Sensor afgeplakt – geen zicht
Met een glasfolie wordt het zicht van de sensor compleet geblokkeerd. In de praktijk zou dit kunnen
voorkomen als bijvoorbeeld een blaadje, of vogeluitwerpselen op de sensor terecht komen. Doel van
deze test is om vast te stellen of het defect door het systeem gesignaleerd wordt en of de bestuurder
hiervan een melding krijgt. Het EyeSight van Subaru komt heel snel met een storingsmelding. De VW
Up echter niet, ook na een rit van enkele minuten komt er geen melding. Vervolgens botst de Up
zonder remingreep op de hindernis.

4. Sensor afgeplakt – geen zicht

VW UP!
LiDAR
Geen reactie

Seat Ateca
Radar
Geen invloed

Subaru Outback
Stereo Cam
Tijdige waarschuwing

Afbeelding: De sensor is afgeplakt om te testen of het systeem een foutmelding geeft. De Up doet dat niet en botst
vervolgens zonder remingreep op de hindernis. Als er geen foutmelding is dat de sensor geen beeld heeft, gaat de
bestuurder ook niet op zoek naar een mogelijke storing of oorzaak.
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Afbeelding: De Subaru laat duidelijk (en ook snel) zien dat er een storing is aan de camera sensoren. De
bestuurder kan nu op zoek naar een mogelijke oorzaak of kan de auto ter reparatie aanbieden.

Bij veiligheidssystemen zoals airbags of ESP is een melding bij een storing of een defect verplicht. Dit
zou ook voor het noodstop remsysteem moeten gelden. Een storingsmelding is noodzakelijk opdat de
bestuurder op zoek kan naar een mogelijk direct herkenbare oorzaak of de auto ter reparatie kan
aanbieden.
6.5 Test direct na het starten
In deze test worden de auto’s ca. 150 meter voor de hindernis uitgezet, opnieuw gestart en rijden
daarna direct op de hindernis af. In de praktijk kan zoiets niet alleen na het wegrijden voorkomen,
maar bijvoorbeeld ook als de motor in fileverkeer even is afgeslagen. Bij de optische sensoren is het
geen probleem, het systeem blijkt direct actief. De radar van de Seat Ateca is op deze korte rit echter
nog niet klaar voor gebruik en de auto botst op de hindernis. In een tweede test hebben we een rijtje
van drie auto’s naast de rijstrook geparkeerd. Dit blijkt voldoende om de radar bij deze testsnelheid te
kalibreren, nu is het systeem wel klaar voor gebruik als de hindernis opdoemt en wordt de botsing
voorkomen.

5. Opnieuw starten vlak voor de test

VW UP!
LiDAR
Botsing voorkomen

Seat Ateca
Radar
Geen reactie

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen

Niet alle systemen functioneren direct na de start 100%, eerst volgt een zelfdiagnose. Zo kan een
foutmelding, bijvoorbeeld door een verkeersdrempel, uitgesloten worden. Voor de zelfdiagnose
(kalibratie) moet de radarsensor enige geldige signalen uit de omgeving verkrijgen. Dat kunnen
bijvoorbeeld geparkeerde auto’s zijn maar ook vangrails of bermbegroeiing. Deze eigenschap zal in de
praktijk vermoedelijk niet snel tot problemen leiden, bij demonstraties op vrijgehouden testcircuits
echter wel degelijk.

Afbeelding: testopstelling met vanaf de start op 150 meter geen referentie voor de radarsensor om te kalibreren
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Afbeelding: door het voorbijrijden aan enkele geparkeerde auto’s kan de radarsensor zich kalibreren, vervolgens
wordt wel een succesvolle zelfstandige noodstop uitgevoerd.

6.6 Test op nat wegdek
In deze laatste test zijn de testauto en het wegdek nat, de ruitenwissers zijn geactiveerd. Tijdens het
aanrijden wordt de testauto natgespoten. De frictie (grip) van het wegdek is die van nat asfalt,
sneeuw is nog veel en veel gladder. De Seat en de Subaru remmen tijdig waarmee ook onder deze
gladde omstandigheden een botsing voorkomen wordt. De VW Up lukt dat echter niet, de auto remt
wel maar komt niet tijdig tot stilstand en raakt de hindernis met een zekere restsnelheid.

6. Test op nat wegdek

VW UP!
LiDAR
Botsing

Seat Ateca
Radar
Botsing voorkomen

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen

De Up bouwt de oorspronkelijke snelheid weliswaar belangrijk af, toch mag eigenlijk wel verwacht
worden dat de geautomatiseerde systemen rekening kunnen houden met bekende
omgevingsinvloeden als nat wegdek, lage temperaturen of hoeveelheid licht. Bij nat weer zou
bijvoorbeeld de remingreep een fractie van een seconde eerder kunnen beginnen om te compenseren
voor de lagere frictie van het wegdek. Bij slecht zicht of ’s nachts zouden waarschuwingen eerder
gegeven kunnen worden. De voertuigdata die nu gebruikt worden zijn er vooral om het systeem uit
te schakelen. Bijvoorbeeld als een actieve bestuurder herkend wordt, door stuur- of gaspedaal
bewegingen.

Afbeelding: tests op nat wegdek
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7. Conclusie, aanbevelingen en tips
De geteste systemen laten zich door variaties op de gestandaardiseerde tests niet beïnvloeden.
Ondanks een sterk vervuilde voorruit functioneren de optische sensoren verbazingwekkend goed.
Onder mild gladde omstandigheden zoals nat wegdek kan de remingreep te laat komen. De systemen
hebben meer intelligentie nodig om zich aan te passen aan bekende omgevingsinvloeden en onder
die condities (regen, mist, slecht zicht, nacht) net iets eerder met waarschuwingen en remingrepen te
komen.
Noodstopremsystemen zijn een laatste redmiddel bij onoplettendheid maar zonder dat er op
vertrouwd mag worden dat ze je ook altijd kunnen of zullen redden. Storingen in het systeem worden
bijvoorbeeld niet altijd aan de bestuurder doorgegeven.

1. Standaardtest 25-30 km/h

VW UP!
LiDAR
Botsing voorkomen

Seat Ateca
Radar
Botsing voorkomen

Subaru Outback
Stereo Cam
Botsing voorkomen

2. Geparkeerde auto in testgebied

Botsing voorkomen

Botsing voorkomen

Botsing voorkomen

3. Vervuilde voorruit – slecht zicht

Botsing voorkomen

Geen invloed

Botsing voorkomen

Geen reactie

Geen invloed

Tijdige waarschuwing

Botsing voorkomen

Geen reactie

Botsing voorkomen

Botsing

Botsing voorkomen

Botsing voorkomen

4. Sensor afgeplakt – geen zicht
5. Opnieuw starten vlak voor de test
6. Test op nat wegdek

Zelfstandige noodstopsystemen hebben zeker meerwaarde, ook wanneer ze alleen tegen meerprijs
leverbaar zijn. Net als een airbag werken ze op de achtergrond. Ze reageren vooral bij lagere
snelheden en pas op het allerlaatste moment. In geen geval een automatische noodstop proberen uit
te lokken of het systeem zelf testen.
Aanbevelingen
• Dit soort systemen bieden zoveel extra veiligheid dat ze liefst standaard en anders tegen een zo
gering mogelijke meerprijs moeten worden aangeboden (oproep aan autofabrikanten dit systeem
niet exclusief in een duur pakket met alle mogelijke veiligheidssystemen te stoppen).
• Storingen in het systeem moeten direct aan de berijder gemeld worden.
• Extra toegevoegde waarde zit in de ontwikkeling van voetgangersherkenning van deze systemen.
• De systemen zouden rekening moeten houden met bekende omgevingsinvloeden (temperatuur,
regen, slecht zicht, nacht). De sensoren van het ESP kunnen hiervoor gebruikt worden. Ook de
oplettendheid van de bestuurder (bv kijkrichting) zou een systeemingreep (eerder of later)
kunnen beïnvloeden.
• In de gestandaardiseerde test moet aandacht komen voor storingsmeldingen
Tips voor consumenten
• Deze systemen zijn een laatste redmiddel bij onoplettendheid maar geen garantie op redding
• De autofabrikant is niet wettelijk aansprakelijk als er ondanks het systeem toch een kop staart
botsing plaatsvindt.
• Zelfstandige noodstop remsystemen bieden een duidelijke toegevoegde waarde (extra veiligheid),
ook als ze alleen tegen meerprijs leverbaar zijn is dit de investering waard.
• Nooit proberen om een automatische noodstop uit te lokken. Ook zelfgebouwde hindernissen van
karton zullen in de regel niet functioneren, die zijn voor een radarsensor onzichtbaar. In de
complexe opbouw van officiële testinrichtingen zitten verborgen reflectoren waarmee de
radareigenschappen van een echte auto worden nagebootst.
• Let op bij een (normaal) actieve berijder (pedaal- en stuurbewegingen) zullen veel systemen
uitschakelen of pas op het allerlaatste moment actief worden.
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