
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDDI 
EDDI – Elektronski vlečni drog - digitalna inovacija  

(Electronic Drawbar - Digital Innovation ) 

Podatki pilotskega projekta za vožnjo v konvoju 
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Opis projekta 

• Znanstveno nadzorovan projekt za razvoj digitalno povezanih konvojev tovornjakov 

• Projektni partnerji: DB Schenker (logistika), MAN (tehnologija) in Univerza Fresenius 

(raziskave) 

• Financiranje zvezne vlade v znesku 1.86 milijona evrov 

 

Princip 

• Dva MAN-ova tovornjaka s priklopnikom sta digitalno povezana v konvoj, ki se imenuje 

„platoon“ 

• Vozilo, ki sledi vodilnemu vozilu konvoja, natančno posnema njegovo pospeševanje, zaviranje 

in krmarjenje. 

• Zadaj vozeči tovornjak v konvoju se odzove takoj in povsem usklajeno brez posega voznika. 

Vendar pa ima voznik kljub temu obe roki na volanu. 

• Če se drugo vozilo vrine v konvoj, se le ta samodejno loči, razdalja med vozili pa se poveča na 

50 m. 

• Hkrati prevzame voznik drugega tovornjaka v konvoju popoln nadzor nad vozilom. 

• Če je pred vozili delo na cesti, se konvoj loči na zahtevo voznika vodilnega tovornjaka 

• Razdalja med tovornjakoma znaša 15 m (med preizkusi se je spreminjala, znašala je do 21 m) 

 

Vozila 

• Standardno vozilo serije MAN TGX s tovorom za manj kot en zabojnik. 

• Šasije za namestitev izmenljivih nadgradenj. 

• Za priklopnike se uporabljajo tandemske različice. 

• Skupna teža triosnega vlečnega vozila: 26 t. 

• Skupna teža kompozicije je dimenzionirana za 40 t. 

• Skupna dolžina kompozicije, sestavljene iz dveh vozil: 18,75 m za vozila s priklopnikom 

(zakonska zahteva). 

• Izmenljiva nadgradnja (po dve na tovornjak s priklopnikom) 7,82 m, konstrukcija z ravno 

površino in zaobljenimi robovi. 

 

Tehnologija 

• Druga generacija tehnologije za vožnjo v konvojih (na osnovi obstoječe tehnologije, ki jo je 

razvil MAN) 

• Povezava vozil:  Povezava WiFi11p  (posebej razvita za komunikacijo med vozili) 

• Redundantna tipala: (standardna oprema) kamera/radar ter tipala Lidar (zaznavanje svetlobe in 

območja) z velikim kotom odpiranja za zgodnje zaznavanje vozil, ki se vrinejo v konvoj 

• Električno upravljan sistem za krmarjenje drugega vozila v konvoju 

• ACC (tempomat z merjenjem razdalje), LGS (sistem za vzdrževanje smeri vožnje) in EBA 

(sistem zaviranja v sili, ki ga zahteva zakon) 

• Zaslon TFT za nenehni prikaz podatkov o obratovanju konvoja 

• Prilagojen večnamenski volan z gumbi za vklop vožnje v konvoju 

• Razpoložljivost sistema pri praktični uporabi: 98 % 

• Voznikov prevzem nadzora: 0,5-krat na 1000 km 
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Praktična uporaba 

• Prevoz med terminali družbe DB Schenker v Münchnu in Nürnbergu (približno 145 km) na 

digitalnem preizkusnem odseku avtoceste A9 

• Časovno obdobje: Od avgusta do decembra 2018 (na začetku brez pravega tovora, samo 

obtežitev, nato pa pravi tovor iz evropskega tovornega omrežja družbe DB Schenker) 

• Odhod iz Münchna vsak dan ob 9.30, prihod v Nürnberg ob 13.30. 

• Vožnja v konvoju: približno 73 km na vsaki vožnji 

• Skupno število prevoženih kilometrov med preizkusom 35.000 

• Najdaljša dopustna vožnja v konvoju: 30 minut 

• Največja dopustna hitrost 80 km/h 

• Obvezna ločitev konvoja pri avtocestnih priključkih, pred cestnimi deli, na vzponih/spustih z 

naklonom več kot 4 % ter pri zelo gostem prometu. Vožnja v konvoju ni dovoljena na mokrem 

cestišču 

• Prihranek pri gorivu znaša med 3 in 4 % za drugo vozilo v konvoju, 1,3 % za vodilno vozilo 

 

Okvir raziskave 

• Znanstveno spremljanje v 13-mesečnem obdobju, zanj je bilo zadolženih 6 znanstvenikov z 

univerze Fresenius 

• Uporaba elektroencefalograma (EEG) in očal, ki sledijo premikom oči med vožnjo 

• EEG: Zaznavanje nihanja električne napetosti na površini glave, ki jo povzroča 

nenehno spreminjanje stanja možganskih celic – analiza stanja pripravljenosti in 

aktiviranja vsakega voznika. 

• Zaznavanje premikov oči: Analiza premikov oči (porazdelitev smeri pogleda, trajanje 

fokusa, interesna področja) 

• Kot del sociološke raziskave so potekali pogovori z vozniki še pred začetkom preizkusa – 23 

voznikov v skupinskem pogovoru in 10 preizkusnih voznikov na individualnih intervjujih 

(vsebina: izbira poslovne poti, lastnosti poklica, vrednotenje poklica, domneve glede 

praktične uporabnosti, varnosti in posledice tehnologije za vožnjo v konvojih). Po končanih 

preizkusih so sodelujoči vozniki znova opravili intervjuje (vsebina: izkušnje, ovrednotenje 

in možnosti za izboljšanje tehnologije), odgovarjali pa so tudi na standardizirane vprašalnike 

o sprejemljivosti tehnologije, zaupanju v tehnologijo, subjektivni budnosti in razvrstitvi 

glede na varnost v različnih voznih okoliščinah. 
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