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Krachtenspel op motorfietsen eleKtronisch beteugeld

Lean Angle Control
is de sleutel
Nieuwe auto’s zijn al jaren 
verplicht voorzien van ABS en 
meestal ook van ESP. Terwijl 
auto’s met vier wielen sta-
biel op de weg staan en niet 
zomaar omvallen. Dit in te-
genstelling tot motorfietsen. 
Daar dringt ABS langzaam tot 
de massa door en komt ook 
tractiecontrole beschikbaar. Is 
ESP ook mogelijk?

Door Joop SiJSeS / Foto’S KtM, BoSch, Joop SiJSeS

Een motorfiets gaat bij een te heftig slippend wiel gena-
deloos onderuit. Of maakt bij hard remmen een koprol en 
slaat bij snel optrekken achterover. De oorzaak is dat de 
motorfiets een enkelsporig voertuig is, bij een laag gewicht 
veel vermogen heeft, en een korte wielbasis combineert 
met een relatief hoog zwaartepunt. Daar komt de moeilijke 
bediening van de remmen bij: de auto heeft één pedaal 
voor de vier wielen, met een remkrachtverdeler tussen voor 
en achter, terwijl de motorrijder de remmen in vóór- en 
achterwiel apart moet bedienen en doseren.
ABS is drie decennia geleden op motorfietsen geïntro-
duceerd. Eerst bij BMW, later ook bij Honda, alleen op de 
duurdere modellen. Logisch, want de meerprijs bedroeg 
met 5.000 gulden ongeveer 20% van de hele motorfiets. 
De ABS-drukregelmodules waren afgeleid van auto’s. Twee 
stuks, gescheiden voor de vóór- en achterrem, aangestuurd 
door één elektronische control unit. De eerste systemen 
waren niet alleen duur, maar ook zwaar en lomp en hadden 
een lage regelfrequentie. Grote stappen dus, waarbij de 
remdruk bij hard remmen tot blokkeren toe opgebouwd 
en vervolgens weer helemaal teruggenomen werd. En dat 
herhaalde zich tot de motorfiets hortend en stotend tot 

stilstand kwam. Niet echt goed voor een stabiele remming 
of een korte remweg. In de loop van de tijd zijn zowel de 
elektronische aansturing als de modulatoren sterk verbe-
terd. De regelfrequentie is een stuk groter geworden, maar 
ook is de ‘aan-uit’ regeling opgevolgd door een geleidelijke 
druk op- en afbouw.
De systemen werken nog steeds met snelheidsopnemers in 
beide wielen. De regelunit registreert optredende verschil-
len tussen beide wielen en plotselinge veranderingen. Als 
een wiel bijvoorbeeld een grotere snelheidsverandering 
ondergaat dan passend bij een maximale vertraging van 
pakweg 12 m/s2 grijpt de ABS-regeling in.

Gecombineerd remsysteem nodig
We praten over de wrijvingscoëfficiënt, maar feitelijk is 
de kracht die een band op het wegdek over kan brengen 
hoger dan de normaalkracht die de band op het wegdek 
drukt. Omdat het quotiënt groter is dan 1 praten we liever 
over hechtingscoëfficiënt. Dat geeft de situatie beter weer, 
wanneer we het over goed onderhouden en droog asfalt 
hebben. De remvertraging van een motorfiets met goede, 
sportieve straatbanden kan waarden bereiken van 12 tot 
13 m/s2. En dus een hechtingscoëfficiënt van 1,2 tot 1,3. 
Dat wordt niet bereikt met de ‘statische’ grip, waarbij de 

De componenten voor ABS-sys-
temen worden steeds compacter 
en kunnen steeds meer. Dankzij 
de modulaire opbouw kunnen de 
nieuwste systemen tegen een rede-
lijke prijs in verschillende uitvoerin-
gen gefabriceerd worden.

Optimaal remmen met een motorfiets is moeilijk, maar wordt makkelijker 
door ABS, toont deze grafiek. Bovendien is het risico van een val veel kleiner. 
ABS is dan ook een belangrijk instrument om het aantal motorfietsongeval-
len te verminderen. Daarom wordt ABS vanaf 2017 verplicht op alle nieuwe 
typegoedkeuringen, en een jaar later op alle nieuw verkochte motorfietsen 
(boven 125 cm3).

Bron: Oostenrijkse veiligheidsraad, 2002
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De hellingsensor is voor het eerst standaard toegepast op de KTM 1190 Adventure. De doorsnede laat de plaatsing van de componenten zien. Zowel het 
remhendel als het rempedaal bedienen de remmen in beide wielen. De ABS regelmodule is centraal voor het achterwiel ondergebracht, de hellingshoeksen-
sor zit voorin de kuip.

In een bocht Is 
een gedeelte 
van de grIp al 
nodIg voor het 
opvangen van 
de zIjdelIngse 
(centrIfugaal)
kracht

omtreksnelheid van de band gelijk is aan de snelheid van 
de motorfiets. De grip van een band neemt toe naarmate er 
een zekere mate van slip optreedt. Tot ongeveer 15 à 20% 
slip, daarboven wordt de grip weer minder. En wat erger is, 
ook de spoorstabiliteit wordt minder.
De ABS-systemen maken daar gebruik van door op een 
bepaalde mate van slip aan te sturen, met een zekere vei-
ligheidsmarge. Want de noodzakelijke slip voor de optimale 
grip hangt af van het soort wegdek, of het nat of droog is, en 
uiteindelijk ook van de band zelf.
Tot zover goed geregeld zou je zeggen, maar het eerder 
genoemde hoge zwaartepunt in combinatie met de korte 
wielbasis van soms minder dan 1,40 m levert nog een risico: 
dat van overslag. Door het remmen verplaatst het gewicht 
zich naar het voorwiel, soms totdat het achterwiel helemaal 
ontlast is en gaat liften. ABS doet daar niets aan, zolang de 
slip onder het voorwiel de maximaal toegestane waarde 
niet overschrijdt! Door de lift wordt het zwaartepunt nog 
hoger, wat de salto voorover bespoedigt. Tenzij de remdruk 
snel genoeg afgebouwd wordt. De lift kàn afgeleid worden 
uit de informatie van de snelheidssensors: als het achterwiel 
plotseling niet meer draait, ook niet wanneer de remdruk 
helemaal afgebouwd wordt, ligt voor de hand dat het wiel 
geen contact meer met het wegdek heeft.

Dan kan de regelunit de remdruk op het voorwiel terug-
brengen tot het achterwiel terugzakt op het wegdek en 
weer gaat draaien. Het ABS-systeem regelt vervolgens 
de remdruk af tot de remming voltooid is. Maar dit werkt 
alleen betrouwbaar bij een zogenaamd gecombineerd 
remsysteem, waar het remhendel zowel de voorrem als de 
achterrem bedient. Want als bij een conventioneel, geschei-
den remsysteem alleen de voorrem aangesproken wordt 
signaleert het systeem het opstijgende achterwiel niet... 
Maar ook niet alle gecombineerde ABS-remsystemen zijn 
geprogrammeerd om deze situatie te pareren.

ABS-systeem in drie smaken
Reden voor Bosch Engineering om de systemen die de sta-
biliteit van de motorfiets bevorderen verder te ontwikkelen. 
Het accent lag op de ontwikkeling van additionele functies, 
zoals traction- en wheelie control en de beperking van de 
achterwiel lift. En de wens om alles ook onder controle te 
houden bij rijden in de bocht.
In 2010 introduceerde Bosch de 9e generatie ABS-systemen, 
nu specifiek voor motorfietsen. Niet alleen compacter, maar 
ook in staat om de dynamica van de motorfiets te registre-
ren en vervolgens onder controle te krijgen. De basis wordt 
gevormd door de modulator, met een geïntegreerde control 
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Conventionele ABS-systemen voor-
komen het blokkeren van wielen, 
maar zijn niet in staat om het liften 
van het achterwiel te voorkomen.

unit. De compacte bouw geeft de motorfietsfabrikant 
meer vrijheden voor het kiezen van de inbouwpositie, ook 
voor korte remleidingen. De ABS is modulair van opbouw, 
dezelfde componenten kunnen gebruikt worden in drie 
uitvoeringen, van een ‘Base’ model dat vooral het blokkeren 
van wielen verhindert, via een Plus-versie tot een luxe eCBS-
variant die vóór- en achterrem elektronisch koppelt en veel 
meer dynamische gedragingen van de motorfiets onder 
controle houdt.
De basisversie voorkomt het blokkeren van wielen onder 
alle omstandigheden, zolang de motorfiets min of meer 
rechtuit rijdt. Zowel op goed onderhouden asfalt als op bla-
deren, zand, nattigheid, et cetera. Dit is al de belangrijkste 
functie in het voorkomen van motorfietsongevallen.

De Plus-versie beschikt over een drukopnemer, die de 
drukopbouw bij een noodstop kan beperken om liften 
van het achterwiel te voorkomen. Beide versies kunnen 
uitgebreid worden met tractiecontrole. Als de opnemers bij 
het accelereren vaststellen dat het achterwiel sneller gaat 
draaien dan het voorwiel wordt via het motormanagement 
het vermogen beperkt. Niet alleen bij een doorslippend 
achterwiel, ook wanneer het voorwiel omhoog komt bij een 
wheelie. De tractiecontrole is goed te combineren met de 
drive-by-wire systemen, die meer en meer op motorfietsen 
worden toegepast. De commando’s van het gashendel wor-
den dan via het motormanagement en een stappenmotor 
overgebracht op de gaskleppen. Indien nodig gecorrigeerd 
door de tractiecontrole.
Zo ver wij weten paste Honda zoiets als eerste toe op de 
zeer lichte en rappe CBR 600 RR, maar was dat geen Bosch-
systeem.

Dwarskracht probleem
De topversie van het Bosch ABS-systeem is de eCBS-versie. 
Terwijl de motorfiets gewoon een apart remhendel en een 
rempedaal heeft combineert dit systeem altijd de aansturing 
op beide remmen. Dat neemt de rijder een van de moeilijk-
ste taken uit handen, want handmatig tegelijkertijd beide 
remmen optimaal bedienen is een utopie: je reageert ge-
woon niet snel genoeg om de remdrukverdeling voor/achter 
continu aan te passen bij het duiken van de motorfiets. Met 
de noodzakelijke correcties bij vuil of gladde plekken op 
het wegdek. Het eCBS (electronic Combined Brake System) 
verdeelt de remkracht volledig naar behoefte en afhankelijk 
van de omstandigheden over vóór- en achterwiel.
Een volgend probleem wat de normale ABS-systemen niet 

Dankzij de 
toepassing 
van MEMS 

(micro-elektro-
mechanische 

systemen) 
is de Bosch 

hellingsensor 
extreem com-

pact gebouwd. 
Deze sensoren 

bevatten dus 
zowel micro-

scopisch kleine 
mechanische 

delen als pure 
elektronica.
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De Lean Angle-sensor van Bosch 
meet vijf dimensies met een 
frequentie van meer dan 100 keer 
per seconde: de versnellingen in 
lengte-, dwars- en hoogterichting 
en de hoekversnelling om de langs-
as en de hoogte-as. De feitelijke 
hellingshoek wordt in de sensor met 
een algoritme berekend.

aankunnen is het remmen in de bocht. De banden kunnen 
een bepaalde maximale grip leveren. Maar in een bocht is 
een gedeelte van de grip al nodig voor het opvangen van 
de zijdelingse (centrifugaal)kracht. Als je helemaal ‘op de 
grens”’door de bocht gaat resulteert elke bediening van de 
rem in een schuiver. Alleen bij een gematigde bochtsnelheid 
is er voldoende grip over om te remmen. De verhouding tus-
sen de spoorkracht, nodig voor het opvangen van de centri-
fugaalkracht, en de maximale langskracht die beschikbaar is 
voor remmen of accelereren wordt weergegeven in de cirkel 
van Kamm (zie het kader op de volgende pagina).
De optredende centrifugaalkracht bij een auto is redelijk 
makkelijk te meten met een laterale versnellingsopnemer. 
Die gaat immers op vier wielen vrijwel horizontaal door 
de bocht. Maar een motorfiets moet de centrifugaalkracht 
compenseren door zijn gewicht naar de binnenkant van de 
bocht te verplaatsen: hij moet hellen. Voor het evenwicht 
moet de resultante van de laterale kracht en het gewicht van 
de motorfiets lopen van het zwaartepunt van de motor naar 
de lijn tussen de contactvlakken van de banden. Dus precies 
in het middenvlak van de motor, met een kleine afwijking 
voor de breedte van de banden. Op de motorfiets zelf is dan 
helemaal geen laterale kracht te meten! Althans geen kracht 
of versnelling die betrekking heeft op de bochtsnelheid.

Lean angle meting
Bosch heeft een sensor ontwikkeld die de hellingshoek 
van de motorfiets kan vaststellen. Deze ‘lean angle sensor’ 

meet in vijf dimensies krachten en bewegingen in bijna alle 
richtingen: versnellingen in de lengte-, dwars- en hoogte-
richting en de hoekversnelling om de langs- en hoogte-as. 
Via een algoritme berekent hij de hellingshoek en duikhoek. 
Waarbij de informatie van de snelheidssensoren, de banden-
maat, de locatie van de lean angle sensor en andere speci-

Delicate balans
Tijdens remmen verplaatst het gewicht van mo-
torfiets plus rijder, dat stationair vrij gelijkmatig 
verdeeld is over beide wielen, naar het voorwiel. De 
mate van verplaatsing wordt groter bij een hoog 
zwaartepunt en een korte wielbasis, dan verhuist 
meer gewicht naar het voorwiel. Het postuur van 
de rijder is mede bepalend voor de hoogte van 
het zwaartepunt: bij een grote, stevig gebouwde 
berijder verschuift het zwaartepunt van motor plus 
berijder omhoog.
De kritische grens ontstaat wanneer het product 

van de hechtingskracht tussen voorband en wegdek 
maal de hoogte van het zwaartepunt, gelijk wordt 
aan het product van de massakracht die de mo-
torfiets op het wegdek drukt maal de horizontale 
afstand van het zwaartepunt tot het voorwiel. Dan 
rust 100% van het gezamenlijke gewicht op het 
voorwiel, bij nog harder remmen komt het achter-
wiel onherroepelijk omhoog.
Er zijn motorfietsen waarbij de overslaggrens met 
een kleine rijder ligt op een vertraging van 12,5 m/s2 
(niet echt haalbaar), maar bij een grote rijder al bij 
11,5 m/s2. Die vertraging is onder optimale omstan-
digheden wèl haalbaar, zodat een salto voorover 
een risico blijft.

Met een zware berijder eerder kans op overslag bij een 
noodstop.

Kleine rijder, lager zwaartepunt. Want de rijder maakt 
gauw 30% uit van het totale gewicht.

De lean 
angle sensor 
brengt De hele 
Dynamiek van De 
motorfiets in 
kaart

techniek
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Bij offroad rijden wordt de maxima-
le remvertraging gehaald wanneer 
het wiel zich een beetje ingraaft en 
een walletje voor het wiel vormt. 
Daartoe moet het ABS-systeem een 
grotere slip toestaan. Sommige 
off-road motorfietsen zijn voorzien 
van een schakelaar die het ABS om-
zetten naar een speciaal regelpro-
gramma voor het terrein.

fieke eigenschappen van de motorfiets een rol spelen. Deze 
SU-MM5.10 lean-angle sensor weegt slechts 40 gram en kan 
niet alleen gekoppeld worden aan Bosch’s eigen eCBS, maar 
is ook geschikt om via CAN-bus de relevante informatie te 
leveren aan componenten van andere merken.
Met deze lean angle sensor is de hele dynamiek van de 
motorfiets in kaart te brengen, zodat achterwiellift en 
wheelies exact te doseren zijn. Ook kan een launch control 
optimaal aangestuurd worden. Maar veel belangrijker is dat 
remkracht en acceleratie aangepast kunnen worden aan de 
beperkingen die tijdens het rijden in een bocht optreden. 
Dankzij meting van de hellingshoek zijn de dwarskrachten 
bekend en kan de control unit de initiële remkracht aanpas-
sen en over beide remmen verdelen.
De maximaal toegestane slip die de snelheidsopnemers 

doorgeven wordt afhankelijk van de hellingshoek vermin-
derd. De opnemer meet alle vijf grootheden meer dan 100 
keer per seconde, zodat een overberemming aan de hand 
van minimale veranderingen van de drifthoek of draai-
ing om de langsas gesignaleerd wordt, en de remkracht 
aangepast. Ook de traction control wordt aangepast aan de 
gereden bocht, zelfs met een instelbare sliphoek.

Meer mogelijkheden geopend
Dat de ondergrond een belangrijke rol speelt bij de bepaling 
van de remkracht zal duidelijk zijn. Maar de losse onder-
grond van de off-road rijder stelt weer heel eigen eisen. 
Daar krijgt de band meer grip wanneer die zich een beetje 
“ingraaft”. Een normaal regelend ABS-systeem realiseert juist 
het tegenovergestelde, doordat een niet slippend wiel juist 
over de losse ondergrond heen rolt. Daarom kan de rijder 
van een off-road motorfiets via een schakelaar een alterna-
tieve programmering kiezen voor gebruik in het terrein, die 
een grotere slip toestaat.
De banden banen daardoor een spoor en lopen tegen een 
walletje dat een grotere remvertraging oplevert. Ook de 
tractiecontrole levert dankzij een grotere slip meer trek-
kracht. Precies hetzelfde geldt trouwens voor offroad autorij-
den, ook daar zijn ABS/ESP-systemen met ‘terreinstand’ die 
verhoogde slip toestaan.
Maar er is nog meer mogelijk dankzij de lean angle sensor. 
Zoals wegrijdhulp op een helling, of een koplamp die de 
lichtbundel automatisch aanpast aan de bocht en aan de 
hellingshoek van de motorfiets. Zodat de (verstelbare) kop-
lamp steeds een prachtige waaier van licht horizontaal en in 
de rijrichting op de rijbaan werpt, wat BMW introduceerde 
op zijn zescilinder motorfiets. Zo wordt een helder licht ge-
worpen op de mogelijkheden die nieuwe elektronica biedt 
om motorfietsen veiliger en comfortabeler te maken.
Alleen is ESP zoals op auto’s onmogelijk, waarbij koersafwij-
king door slippen automatisch (zoveel mogelijk) gecor-
rigeerd wordt met een selectieve remingreep per wiel, die 
een compenserende stuurreactie geeft. Maar dat kan alleen 
als je minstens drie wielen op twee sporen hebt. Hoewel, als 
je gewapend met lean angle sensor nu gericht alleen het 
voor- of achterwiel ietsje zou kunnen laten wegslippen om 
de fiets bij te sturen... Dus zeg nooit ‘nooit’.

Cirkel van Kamm
De verhouding tussen de maximale rem- en stuur-
kracht is te beschrijven in de cirkel van Kamm. De 
maximale wrijvingswaarde is vastgelegd door de 
omtrek van de cirkel. Bij alleen remmen is de wrij-
vingskracht begrensd door de omtrek van de cirkel, 
net als in de bocht. Bij de combinatie van remmen 
en sturen moet de resultante binnen de cirkel blij-
ven, waarbij de vectoren aangeven welk deel voor 
het remmen en welk voor sturen beschikbaar is.
Het diagram maakt duidelijk dat er bij een behoor-
lijke stuurkracht nog steeds veel wrijving voor het 
overbrengen van remkracht beschikbaar is. We spre-
ken over een cirkel, maar omdat de hechting van de 

band, mede onder invloed van de slip, zijdelings 
niet gelijk is aan die in de lengterichting ligt een 
ellipsvorm dichter bij de werkelijkheid.

?meer weten
In ontwikkeling
Verschillende motorfietsfabri-
kanten passen ABS-systemen 
toe. De een meer dan de ander. 
Op www.amt.nl/9-2014 staan 
onder meer de CBR 600 en 
BMW K1600 technisch uitge-
licht.
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