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MAN Truck & Bus actief met Platooning 
Het voorzitterschap van de Europese Unie wordt door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en 
Milieu gebruikt om het innovatieve Platooning concept Europees op de agenda te zetten van overheden, 
voertuigfabrikanten, logistieke dienstverleners, etc. Digitalisering en connected trucks maken het mogelijk 
om veilig dicht op elkaar te rijden en daarmee een 10 % brandstof en CO2  te besparen. MAN heeft ruime 
ervaring met Platooning, al in de periode van 2006 – 2009 heeft men deelgenomen aan het project 
“KONVOI“ waarbij tot 4 voertuigen elektronisch gekoppeld werden. 
 

 
 

De ervaringen uit die periode worden succesvol toegepast in de voertuigen van vandaag. 
Deze MAN informatie vertelt u alles over het MAN Truck2Truck project. 
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Voertuigsamenstelling en sensoren 
De platoon is samengesteld uit het voorste en het volgvoertuig. In de huidige test is het treingewicht van elk 
van de combinaties 23 ton. Beide trekkers zijn uitgevoerd met de standaardveiligheidssystemen 
antiblokkeersysteem (ABS), aandrijfslipregeling (ASR), elektronisch stabiliseringsprogramma (ESP), 
adaptive cruise control (ACC), rijbaanassistent (LGS), noodremassistent (EBA) en Continuous Damping 
Control (actieve rolstabilisatie). Voor de platoonrit wordt de drempel voor een ingreep door de 
noodremassistent van het volgvoertuig verlaagd ten opzichte van de standaard, om zo het rijden met korte 
afstand mogelijk te maken. 
 
Tijdens de platoonrit volgt het volgvoertuig de achterkant van het voorste voertuig op 10 m afstand. Daartoe 
detecteren redundante sensoren de lengte- en de dwarsafstand tot de achterkant van het voorste voertuig. 
Standaard is het voertuig uitgerust met een radar- en een camerasensor. Deze redundante 
sensorconfiguratie wordt bij standaardvoertuigen gebruikt voor de noodremassistent (EBA) en de adaptive 
cruise control (ACC). Daarnaast wordt in het volgvoertuig een laserscanner ingebouwd om het voorste 
voertuig waar te nemen. Bij deze laserscanner gaat het om een apparaat van het type Valeo Scala. De 
scanner heeft een lensopening van 145° met een afstandsnauwkeurigheid van minimaal 10 cm en een 
hoekresolutie van 0,25°. Daarmee kan hij met hoge nauwkeurigheid zowel de lengte- als de dwarsafstand 
tot het voorste voertuig detecteren. 
 
Door de combinatie van deze meervoudig redundante sensoren (standaardradar, standaardcamera, 
laserscanner) kunnen lengte- en dwarsafstand tot het voorste voertuig betrouwbaar en nauwkeurig worden 
vastgesteld. Door het in het volgvoertuig ingebouwde besturingssysteem kan het volgvoertuig het voorste 
voertuig - ook in de dwarsrichting - volgen. Bovendien wordt er tussen de beide voertuigen een 
communicatiesysteem opgebouwd. Hiermee worden voortdurend onder andere de opdrachten voor 
motorkoppel en remvertraging tussen de voertuigen uitgewisseld. Daardoor kan het volgvoertuig zeer snel 
reageren op snelheidsveranderingen van het voorste voertuig. 
 
Als verdere veiligheidsmaatregel stellen beide voertuigen op basis van gps hun absolute positie vast en 
wisselen deze via de voertuigcommunicatie met elkaar uit. Het volgvoertuig berekent vanuit de absolute 
posities de verwachte afstand en kan daarmee de waarden van de sensoren onderbouwen. Mocht er een 
afwijking worden vastgesteld, dan kunnen er maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld onmiddellijke 
opheffing van de platoon, oproep aan de chauffeur om controle over te nemen). 
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De standaard geïnstalleerde veiligheidssystemen 
 

Noodremassistent (EBA) 
De nieuwe generatie van de noodremassistent EBA (Emergency Brake 
Assist) maakt de voertuigen van MAN nog veiliger en zorgt voor een 
duidelijke verlaging van het ongevalsrisico. Deze nieuwe technologie 
combineert de informatie uit radarsensoren in het front van het voertuig 
met die van de camera achter de voorruit. Door deze sensorfusie kan 
het systeem gevaarlijke situaties nog sneller en met grotere 
betrouwbaarheid onderkennen en bij gevaar sneller een noodremming 
teweegbrengen. De noodremassistent met sensorfusie behoort tot de 
standaarduitrusting van alle MAN-voertuigen; hiervoor geldt sinds 
november 2015 de uitrustingsverplichting voor de registratie van nieuwe 
voertuigen. De technologie voldoet echter nu al ruim aan de 

verscherpte EU-vereisten die gelden vanaf november 2018. 
 

Adaptive cruise control 
Snelheid wordt vaak onderschat en de afstand tot de voorganger snel 
overschat. Het ACC-systeem kan zowel de rijsnelheid als de afstand tot 
het voorgaande voertuig binnen het kader van de vooraf ingestelde 
waarden zelfstandig aanpassen. De ACC-radarsensor meet de afstand 
en de relatieve snelheid van de voorgaande voertuigen op dezelfde 
rijbaan. Uit de sensorgegevens, het verloop van de eigen rijbaan, de 
eigen snelheid en de handelingen van de chauffeur berekent het ACC-
regelapparaat de beste naderingsstrategie en stuurt aldus het 
motorkoppel en het remgedrag (retarder en bedrijfsrem) aan. Snelheid, 
versnelling en vertraging van het voertuig worden actief geregeld en 
daardoor wordt de afstand tot de voorganger bewaard. 

 
Rijbaanassistent (LGS) 
Bij lange en monotone trajecten of nachtritten komt het voor dat de 
aandacht van de chauffeur verslapt. Het Lane Guard System (LGS) 
controleert of de rijbaan correct wordt gevolgd en zorgt daardoor voor 
meer veiligheid en een hoger rijcomfort. Als de bestaande rijbaan wordt 
verlaten zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, wordt de chauffeur 
via een geluidssignaal gewaarschuwd. 
 
Via een videocamera die achter de voorruit is aangebracht, worden de 
rijbaanmarkeringslijnen geregistreerd en wordt de positie van het 
voertuig ten opzichte van de rijbaanbegrenzing geëvalueerd. Als de 
rijbaanmarkering wordt gepasseerd zonder dat de richtingaanwijzer is 

gebruikt, wordt de chauffeur overeenkomstig de richting vanuit de linker of rechter portierluidspreker 
gewaarschuwd door "rammelstrookgeluid". Het systeem wordt boven 60 km/h automatisch geactiveerd en 
kan met een tuimelschakelaar tijdelijk worden uitgeschakeld. De waarschuwing vindt onder de 75 km/h aan 
de binnenzijden en boven de 75 km/h aan de buitenzijden van de rijbaanmarkeringen plaats. Als er geen 
waarschuwingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van rijbaanmarkeringen, wordt de chauffeur 
hierover geïnformeerd via de controlelampjes op het display. 
 
Elektronisch Stabiliseringsprogramma (ESP) 
Het ESP controleert de dynamische toestand van het voertuig voortdurend en grijpt bij dreigend slip- of 
kantelgevaar automatisch in het motormanagement en het remsysteem in. Daardoor kan het sneller dan 
zelfs geoefende chauffeurs de situatie inschatten en het voertuig binnen de fysieke grenzen onder controle 
houden. Typische ongevalsomstandigheden, zoals te snel rijden in een bocht, een glad wegdek, 
noodremmingen en abrupte uitwijkmanoeuvres kunnen worden geneutraliseerd en daarmee het 
ongevalsrisico worden verkleind. Het ESP omvat de twee hoofdfuncties DSP (dynamisch 
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stabiliseringsprogramma) en ROP (kantelbeveiliging). Het DSP zorgt vooral bij een lage wrijvingswaarde 
(bijvoorbeeld bij regen of op ijs en sneeuw) voor het stabiliseren van het voertuig. Het grijpt alleen in als er 
een merkbaar verschil ontstaat tussen de door de chauffeur gewenste rijrichting en de werkelijke beweging 
van het voertuig. De Roll Over Prevention (ROP) reduceert het kantelgevaar bij een hoge wrijvingswaarde 
op een droog wegdek. 
 
Continuous Damping Control (actieve rolstabilisatie) 
De Continuous Damping Control (CDC) berekent de benodigde kracht van de schokdempers afhankelijk 
van de belasting van het voertuig en de toestand van het wegdek, bij het remmen of optrekken, in bochten 
en in de bergen. Een regelapparaat, het brein van het systeem, stuurt elektromagnetisch een proportionele 
klep aan die de doorstroomhoeveelheid van de in de schokdemper circulerende olie bepaalt. Als er meer 
spanning op de klep staat, wordt de doorstroming in de schokdemper verminderd. De olie stroomt 
langzamer en de demping wordt "harder". Het systeem berekent en reguleert de demping elke 25 
milliseconden en registreert zo permanent de totale rijsituatie. 
 
De CDC zorgt voor mogelijk kortere remwegen, een directer reagerende besturing en een comfortabel en 
aangenamer gedrag van het voertuig. Ook in gevaarlijke situaties helpt het systeem de chauffeur de 
volledige controle over het voertuig te behouden. Een vrachtwagen met CDC garandeert een hoge mate 
van veiligheid. Juist in een vrachtwagen met zijn uiteenlopende ladingen en zwaartepunten is de vergaande 
rolstabilisatie van het voertuig een echt pluspunt voor de voertuigstabiliteit, het bochtengedrag en de 
veiligheid. 
 

 
 
Werking van het Platooningsysteem 
 
Platoon vormen: Om een platoon te vormen rijdt de chauffeur van het volgvoertuig tot de wettelijk 
toegestane afstand naar het voorste voertuig toe. Dan drukt de chauffeur van het voorste voertuig op een 
toets en geeft daarmee het volgvoertuig een signaal dat het vormen van een platoon mogelijk is. De 
chauffeur van het volgvoertuig beoordeelt de situatie voor zijn voertuig en beslist of het activeren van 
platooning mogelijk en zinvol is. In dat geval drukt hij op een bevestigingstoets voor het vormen van een 
platoon. De lengteregeling van het volgvoertuig wordt geactiveerd en reduceert de afstand van het 
volgvoertuig tot het voorste voertuig langzaam naar de platooningsafstand van 10 m. Zodra de afstand 
kleiner wordt dan een gedefinieerde afstandswaarde vanaf waar ook een dwarsgeleiding mogelijk is, krijgt 
de chauffeur van het volgvoertuig de melding dat ook dwarsgeleiding beschikbaar is en neemt het systeem 
ook de dwarsgeleiding over.  
 
Platoonrit: tijdens platooning rijden beide vrachtwagens quasi-synchroon op 10 m afstand van elkaar, zo 
lang de basisvoorwaarden voor een veilige werking van de platoon aanwezig zijn. De sensormeetwaarden 
worden voortdurend onderbouwd en de operationaliteit van de voertuigcommunicatie en het 
besturingssysteem wordt voortdurend gecontroleerd. De chauffeurs van beide voertuigen kunnen de 
platoonrit op elk moment beëindigen door via een toets een afkoppelingsverzoek te verzenden. Daarnaast 
kunnen beide chauffeurs de platoonrit beëindigen door hun rijtaak (indrukken van rem- of gaspedaal, sterke 
stuurmanoeuvre, deactivering van de adaptive cruise control in het voorste voertuig) weer zelf in de hand te 
nemen. 
 
Platoon opheffen: Bij beëindiging van de platoonrit wordt de afstand tussen het voorste en het volgvoertuig 
weer vergroot tot de wettelijke minimumafstand en wordt de dwarsgeleiding beëindigd. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen verschillende opheffingsmanoeuvres: 
normale platoonopheffing: Als de chauffeurs door het indrukken van de toets het opheffen van de platoon 
aangeven en de platoon nog volledig operationeel is, wordt de afstand tussen het voorste en het 
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volgvoertuig langzaam vergroot en zo mogelijk van remingrepen op het volgvoertuig afgezien om niet meer 
brandstof te verbruiken dan nodig is.  
Veiligheidsmanoeuvre: Als er geen betrouwbare afstandsregeling meer mogelijk is, wordt de snelheid van 
het volgvoertuig met een gedefinieerde vertraging verminderd tot de chauffeur de rijtaak weer in eigen hand 
neemt. 
 
Architectuur 
Beide testvoertuigen zijn qua componenten identiek geconstrueerd, met uitzondering van het 
besturingssysteem. De lengte- en dwarsregeling van het volgvoertuig wordt uitgevoerd door een dSpace 
Autobox. Dit regelapparaat voor prototypesoftware ontvangt de bewerkte sensor- en communicatiesignalen 
evenals de bedieningsinvoer. Op basis daarvan worden gewenste waarden voor de aansturing van de 
motor, het remsysteem en het besturingssysteem berekend, om de gewenste afstand en dwarspositie ten 
opzichte van het voorste voertuig aan te kunnen houden. De voorgeschreven waarden voor de aansturing 
van de motor worden via de standaard ingebouwde powertrainmanager (PTM) verwerkt en via het 
standaard aanwezige ingreeppad aan de motorbediening doorgegeven. Daarvoor wordt de software van de 
powertrainmanager (PTM) aangepast om de bedieningsopdrachten van de dSpace Autobox te verwerken. 
 
De voorgeschreven waarden voor de aansturing van het remsysteem worden direct doorgegeven aan het 
remregelapparaat (EBS). Daartoe wordt het remregelapparaat van nieuwe parameters voor een extra 
gewenste remwaarde voorzien. Zo wordt hetzelfde ingreepmechanisme als dat voor de noodremassistent 
gebruikt. 
 
De gewenste waarden voor de aansturing van het besturingssysteem worden rechtstreeks naar het 
regelapparaat van het besturingssysteem verzonden. Alle voorgeschreven waarden voor motor, 
remsysteem en besturingssysteem worden gecontroleerd op signaaluitval; als die optreedt, wordt de 
aansturing afgebroken. Bovendien wordt de signaalinhoud van de voorgeschreven waarden voor het 
remsysteem via controlesommen tegen vervalsing beveiligd. 
 

 
 
Veiligheidsmaatregelen rond het MAN Truck2Truck Platoon 
Een essentiële rol is weggelegd voor de ervaren testchauffeurs van het voorste en het volgvoertuig. Zij 
zorgen ervoor dat de platooning alleen op gunstige trajecten wordt geactiveerd. Wegwerkzaamheden, 
agglomeraties, veeleisende weggedeelten en verkeersdrukte zijn uitgesloten. De ervaren chauffeurs 
observeren voortdurend het verkeer, anticiperen op lastige verkeerssituaties en controleren het 
platoonsysteem. Indien mogelijk lossen de testchauffeurs de platooning al vroegtijdig op en voorkomen 
daarmee dat de platoon tegen zijn systeemgrenzen aanloopt. 
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De testchauffeurs van het voorste en het volgvoertuig staan via een mobiele telefoonverbinding permanent 
met elkaar in contact. Met behulp van deze spraakverbinding kunnen de veiligheidschauffeurs mogelijke 
gevaren direct aan elkaar doorgeven. Door de extra informatie over de verkeerssituatie voor de platoon 
wordt het waarnemingsbereik van de chauffeur van het volgvoertuig vergroot. Zo kan de chauffeur van het 
voorste voertuig bijvoorbeeld informatie geven over de actuele verkeerssituatie of bij een plotseling 
veranderende verkeerssituatie de chauffeur van het volgvoertuig opdracht geven alvast te remmen.  
 
Het vormen van de platoon en de platoonrit is alleen mogelijk als de adaptive cruise control van het voorste 
voertuig geactiveerd is. Deze controleert via de camera- en radarsensoren het weggedeelte voor het 
voorste voertuig en kan zo nodig een snelle reactie op langzaam rijdende voorgangers teweegbrengen. 
Vanwege de gereduceerde minimale afstand van het volgvoertuig (10 m) wordt de minimale afstand van het 
voorste voertuig tot het voorgaande verkeer door middel van de adaptive cruise control vergroot naar 65 m. 
Als de afstandssensoren of de chauffeur van het voorste voertuig een langzaam rijdende voorganger 
detecteren, wordt de platoon op reguliere wijze beëindigd, zodat al vroeg een extra veiligheidsafstand wordt 
opgebouwd. 
 
Alle door het platoonsysteem opgedragen voertuigingrepen kunnen door het indrukken van een 
noodschakelaar worden tegengehouden. Daarbij wordt de besturingsactuator, die de extra 
besturingskrachten levert, stroomloos geschakeld. De normale stuurbekrachtiging wordt niet aangetast. Ook 
het regelapparaat (dSpace Autobox) wordt stroomloos geschakeld. Dat voorkomt dat er gewenste waarden 
voor de aansturing van de motor en het remsysteem worden verzonden. Het remregelapparaat (EBS) en de 
powertrainmanager (PTM) signaleren het uitblijven van de gewenste waarden en onderbreken de 
aansturing van extra rem- of motorkoppels. De functie van het rempedaal en het gaspedaal worden hierdoor 
niet beïnvloed. Hierdoor keert het voertuig terug in zijn standaardtoestand. 
 
Onafhankelijk van de stand van de noodschakelaar kunnen alle door het platoonsysteem opgedragen 
ingrepen op het voertuig altijd door de chauffeur via de normale bedieningselementen worden overbrugd: 

 Remingrepen: Remingrepen van het platoonsysteem kunnen door het gaspedaal worden 
overbrugd. Als de chauffeur het gaspedaal indrukt, wordt de door het platoonsysteem opgedragen 
remingreep onderbroken. Als de chauffeur via het rempedaal of de retarders sterker afremt dan het 
platoonsysteem, wordt de vertragingswens van de chauffeur uitgevoerd. 

 Motoringrepen: Als de chauffeur het rempedaal indrukt of de retarders activeert, worden de door 
het platoonsysteem opgedragen motorkoppels onderbroken. Als de veiligheidschauffeur via het 
gaspedaal sterker versnelt dan het platoonsysteem, wordt de versnellingswens van de chauffeur 
uitgevoerd. 

 Besturingsingrepen: De extra krachten die het besturingssysteem kan opbrengen zijn zo beperkt, 
dat deze altijd overbrugd kunnen worden. Als de veiligheidschauffeur langdurig grotere 
stuurkrachten uitoefent of grotere stuurbewegingen uitvoert, worden de extra besturingskrachten 
uitgeschakeld. 

 

 
 
Veiligheidskritische gevallen 
In hoofdzaak moeten dynamische, aan de rijrichting gerelateerde voertuigreacties van het voorste of het 
volgvoertuig worden beveiligd:  
 
Voorste voertuig remt onverwacht: Tijdens de platoonrit is in het voorste voertuig de adaptive cruise 
control geactiveerd en observeert de chauffeur voortdurend het wegverloop en de verkeersstroom om 
plotselinge remmanoeuvres te vermijden. Toch kunnen onverwachte remmanoeuvres van het voorste 
voertuig niet helemaal worden uitgesloten wanneer de verkeerssituatie zich onverwacht wijzigt. De platoon 
moet daarom ook kunnen reageren op een noodstopmanoeuvre van het voorste voertuig. Daartoe wordt de 
opdracht tot een remingreep op het voorste voertuig via de voertuigcommunicatie naar het volgvoertuig 
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verzonden, waardoor een snelle remreactie van het volgvoertuig mogelijk is. Bovendien wordt de afstand tot 
het voorste voertuig gecontroleerd door twee redundante sensorsystemen die de snelheidsvermindering van 
het voorste voertuig registreren en een remingreep in het volgvoertuig teweegbrengen.  
 
Volgvoertuig remt onverwacht: Het platoonsysteem kan opdracht geven tot een remingreep in het 
volgvoertuig. Als er via de voertuigcommunicatie onjuiste signalen worden verzonden, de afstand tot het 
voorste voertuig onjuist wordt vastgesteld, het regelalgoritme onjuiste remvertragingswaarden berekent of 
het regelapparaat (dSpace Autobox) onjuiste gewenste waarden voor het remsysteem genereert, kan een 
noodstop van het volgvoertuig worden teweeggebracht. Deze noodstopmanoeuvre kan het 
achteropkomende verkeer in gevaar brengen als de snelheidsverlaging van het volgvoertuig te groot wordt. 
Het redundante sensorconcept en de voertuigarchitectuur maken dit geval onwaarschijnlijk; toch heeft de 
chauffeur van het volgvoertuig altijd de mogelijkheid om de remingreep met het gaspedaal van zijn voertuig 
te onderbreken. 
 
Volgvoertuig versnelt onverwacht: Het platoonsysteem kan opdracht geven tot een bepaald motorkoppel 
in het volgvoertuig. Vergelijkbaar met het bovenstaande geval (volgvoertuig remt onverwacht) kan dit 
worden teweeggebracht door onjuiste signalen van de voertuigcommunicatie, onjuiste registratie van de 
afstand tot het voorste voertuig, onjuist door het regelalgoritme berekende versnellingswaarden of onjuist 
door het regelapparaat (dSpace Autobox) gegenereerde gewenste waarden. Ook hier maakt het redundante 
sensorconcept en de voertuigarchitectuur dit geval onwaarschijnlijk; de chauffeur van het volgvoertuig heeft 
echter altijd de mogelijkheid om de versnelling van het voertuig via het rempedaal te onderdrukken. 
 
Onjuiste stuurbekrachtiging van het volgvoertuig: Het platoonsysteem oefent extra besturingskrachten 
uit op het besturingssysteem van het volgvoertuig. Ook hier kunnen fouten in de signaaloverdrachtsketen 
(voertuigcommunicatie, sensor voor het registreren van de dwarspositie ten opzichte van de achterkant van 
het voorste voertuig, regelalgoritme, regelapparaat (dSpace Autobox)) leiden tot onjuiste besturingskrachten 
op het stuurwiel van het volgvoertuig. Het besturingssysteem is zo ontworpen, dat de chauffeur de onjuiste 
besturingskrachten altijd kan overbruggen en de platoon kan opheffen. 

 
Bewijs van veiligheid 
Voordat het platoonsysteem op de openbare weg is toegepast, zijn omvangrijke tests uitgevoerd op een 
afgesloten testterrein. Daarvoor is een testcatalogus opgesteld en zijn de afzonderlijke tests op een 
controleerbare manier gedocumenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


