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Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft we-
reldwijd vestigingen die zich met vijf vakgebieden
bezighouden: elektrische en elektronische archi-
tectuur, elektronica en veiligheid, thermische sys-
temen, aandrijving en aftermarket. Alleen al in
Duitsland heeft het bedrijf elf vestigingen en de
25 grootste autofabrikanten zijn allemaal klant bij
Delphi. Het bedrijf levert onder andere entertain-
mentsystemen, tellerklokken, antennes, alarmsys-
temen, veiligheidssystemen en regeleenheden.
Er zijn wereldwijd een aantal duidelijke trends
waarneembaar waar Delphi rekening mee houdt.
Zo zijn er steeds meer mensen, het wordt dus
drukker in het verkeer. Ook krijgt het milieu
steeds meer aandacht, dus alles moet zuinig en
milieuvriendelijk zijn. Daarnaast staat de informa-
tietechnologie niet stil. Steeds meer mensen be-
schikken over een smartphone, waarmee ze 24
uur per dag van alle nieuwtjes op de hoogte wil-
len zijn.
Juist omdat steeds vaker smartphones gebruikt
worden, wil Delphi deze laten samenwerken met
de software in de auto. Een display in de auto toont
nieuwe e-mails of sms-berichten en leest ze voor,
zo kan de bestuurder op de weg blijven letten en
helpt het systeem ongevallen voorkomen. Als de
bestuurder zich op een drukke locatie bevindt, kan
het systeem besluiten de berichten niet voor te
lezen. Zodra de bestuurder op een rustigere weg
rijdt, kan hij de berichten alsnog beluisteren. Het
systeem gebruikt de informatie van allerlei veilig-
heidssensoren om de verkeersdrukte te bepalen.
Ook het navigatiesysteem en de file-informatie le-
veren gegevens over de rijomstandigheden. 

Altijd verbonden
Een bestuurder hoeft niet per se over een smart-
phone te beschikken voor het ontvangen van e-
mails in de auto of voor het luisteren van muziek.
Delphi maakt namelijk gebruik van een SIM-kaart
om verbinding te maken met een zogenaamd
cloudsysteem. Dat wil zeggen dat allerlei gege-
vens online opgeslagen worden en het dus ook
mogelijk is om die gegevens thuis, op het werk of
in het garagebedrijf in te zien.
De mogelijkheden zijn eindeloos en Delphi heeft

al een aantal concrete ideeën over de cloud, die
op Microsoft Windows Azure gebaseerd is. In het
voertuig is het mogelijk om internetradio te luis-
teren, muziek van de computer thuis af te spelen
en apps te downloaden. Op het instrumentenpa-
neel kunnen naast de gebruikelijke kilometertel-
ler, toerenteller en brandstofmeter ook het weer,
file-informatie of reisinformatie getoond worden.
Het voordeel van dit instrumentenpaneel is dat de
gebruiker het naar wens kan aanpassen. Omdat
de auto met het internet verbonden is, bestaat de
mogelijkheid op afstand de ramen te bedienen,
de deuren te sluiten en te openen of de stoelen
anders in te stellen. Een voordeel van het systeem
is dat nieuwe functionaliteiten eenvoudig toege-
voegd kunnen worden via een nieuwe app. In de
toekomst is het mogelijk dat de werkplaats de
auto op  afstand uitleest, om bijvoorbeeld de sta-
tus van de remmen te bekijken. Omdat de werk-
plaats dan van tevoren al weet wat vervangen
moet worden, kan het magazijn zorgen dat de

delen op voorraad zijn. Een herhalingsbezoek na
een diagnose of een servicebeurt is dan niet meer
 noodzakelijk.

Touchscreen geeft feedback
Niet alleen het instrumentenpaneel, maar ook het
radio- en navigatiesysteem maken gebruik van
nieuwe technieken. Sinds enkele jaren zijn er
auto’s op de markt met een touchscreen. Delphi is
bezig met een techniek waarbij het scherm niet
eens aangeraakt hoeft te worden. Door middel
van gebaren kunnen inzittenden het systeem ge-
deeltelijk bedienen.
Zo ziet het systeem of de bestuurder of de bijrij-
der de temperatuur wil veranderen en past alleen
de temperatuur in die zone aan. Door te zwaaien
over het scherm, scrollen de apps op het scherm
naar links of naar rechts. Via twee aanraakgevoe-
lige strips in de middenconsole kan de bestuurder
instellingen wijzigen. Een ronde aanraakgevoelige
knop biedt een invoermogelijkheid voor het sys-

Blik in de ‘connected’ toekomst
Delphi toont ontwikkeling in bediening en infotainment

Delphi staat in de werkplaats voornamelijk bekend om zijn diagnoseapparatuur. Maar 

het  bedrijf is ook een grote toeleverancier in de auto-industrie. Met een futuristische

 racewagen toont het bedrijf haar visie op de toekomst, met innovaties op het gebied van

 bedieningssystemen en modern infotainment.

Delphi brengt informatie bij de bestuurder en probeert voor zo min mogelijk afleiding te zorgen. De belangrijkste gegevens staan in
het zichtveld. De indeling van de drie beeldschermen kan de bestuurder zelf aanpassen.
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software herkent het handschrift en zet het om in
tekst.

Uitbreiding naar Car2X
Het infotainmentsysteem van Delphi is geschikt
voor Car2X-communicatie, dat in de toekomst een
grote rol gaat spelen in het verkeer. Car2X is een
toevoeging op de huidige veiligheidssystemen in
een auto. Het nadeel van sensoren in de auto is
dat ze een kort bereik hebben. Alleen wat binnen
zichtbereik is, wordt opgemerkt. In de praktijk
blijkt dat maximaal 200 meter te zijn. Car2X be-
gint 50 meter vanaf de auto met registreren en

doorgeven van informatie. Zoals het waarschu-
wen voor een ambulance die bij de volgende krui-
sing om de hoek komt, of wegwerkzaamheden
800 meter verderop. Car2X zendt een signaal uit
met een bereik van ongeveer 1000 meter. Het sig-
naal kan doorgegeven worden aan een andere
auto, die het signaal oppikt en verder doorgeeft.
Daarmee neemt het bereik dus nog toe. Het be-
richt dat verzonden wordt bevat de snelheid, de
positie, de rijrichting, het soort voertuig en het
gewicht en kan nog meer gegevens bevatten. De
verzendfrequentie is 1 Hz. In kritische situaties,
bijvoorbeeld een noodstop, loopt dit op naar 10
Hz. De overdrachtstijd bedraagt enkele millise-
conden.
Auto’s hebben onderling contact, zonder tussen-
komst van andere partijen of systemen. Het voor-
deel is dat de reactietijden erg snel zijn, er geen
kosten voor mobiele communicatiediensten
 ontstaan en er geen privacygevoelige gegevens
opgeslagen worden. De gegevens zijn anoniem
en dus kan niemand ze gebruiken om een auto
te traceren. >

De Sbarro F1for3 is het demo-
voertuig van Delphi. Hierin
zijn alle MyFi-producten
 verwerkt.

Het infotainmentsysteem beschikt
over een touchscreen, aanraakge-
voelige knoppen en ziet gebaren. 

teem. De knop en de strips zijn makkelijk te vin-
den tijdens het rijden, omdat ze anders aanvoelen
dan de achtergrond.
Dat geldt niet voor de acties op het touchscreen.
Hoe weet je als bestuurder dat het touchscreen je
actie heeft opgepikt, zonder naar het beeldscherm
te hoeven kijken? Delphi zorgt ervoor dat het
beeldscherm feedback geeft, door een trilling. Het
voelt net als het trilalarm van een mobiele tele-
foon. Het is een capacitief touchscreen, zoals ook
in de iPhone wordt gebruikt. Het door Delphi ge-
bruikte scherm lijkt iets minder goed te reageren
dan dat van een iPhone.
Het scherm is mat dankzij een speciale laag. Die be-
schermlaag voorkomt vingerafdrukken op het
scherm. Zelfs in direct zonlicht worden ze niet zicht-
baar. Het touchscreen is geschikt om te schrijven, de

De antenne is niet alleen
 geschikt voor het ontvangen
van  radiosignalen, maar ook
voor ontvangen van GPS-,
GSM-, DVB-T- en Car2X-signa-
len.

Er is plaats voor twee passa-
giers in de F1for3. Via het
Fuba-systeem kunnen passa-
giers op hun eigen tablet of
smartphone live tv kijken. De
antenne pikt het DVB-T-
signaal op en verstuurt de ge-
gevens via een WiFi-verbin-
ding naar de apparaten.
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Alles over Car2X
Car2X is niet nieuw, AMT bezocht vorig jaar al een praktijk-
test met Car2X. U vindt een verslag hiervan in het maand-
dossier op www.amt.nl/juli-augustus2012, of scan de QR-
code met uw smartphone.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

BMW vernieuwt Connected Drive
Delphi presenteert de nieuwste ontwikkelingen in
de Sbarro F1for3, maar auto’s die over dergelijke
technieken beschikken, komen al op de markt. Zo
beschikt de komende nieuwe BMW 7 Serie over
verbeterde Connected Drive. Het nieuwe naviga-
tiesysteem maakt gebruik van 3D-kaarten. De me-
nustructuur is aangepast en de bestuurder bla-
dert nu door een 3D-menu.
Ook de bekende iDrive-knop is aangepast. Hij
heet nu iDrive Touch en heeft een aanraakgevoe-
lige bovenkant. Daarmee kan de bestuurder tek-
sten invoeren en, door een knijpbeweging te
maken, in- en uitzoomen. In eerste instantie wordt
het in China geïmplementeerd. Door het grote
aantal tekens in die taal is het efficiënter ze zelf te
tekenen in plaats van te zoeken door te draaien
aan de knop. Vanaf 2013 is de tekstinvoer via de
iDrive Touch wereldwijd  beschikbaar.
Een andere manier om teksten in te voeren is via

spraakherkenning. De bestuurder kan een e-mail of
sms dicteren. De gegevens worden via internet op
een server omgezet in gedrukte tekst en terug naar
de auto gestuurd. Dit gebeurt zo snel dat de be-
stuurder het niet merkt. Maar de internetverbin-
ding kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld
een vrije parkeerplaats in de buurt te zoeken, inter-
netradio te luisteren of om het voordeligste tank-
station in de buurt te vinden. BMW biedt een soft-
ware development kit aan voor ontwikkelaars, die
daarmee apps kunnen ontwikkelen. Ook belang-
rijk: eindelijk heeft BMW in Nederland een provider
die de Connected Drive-diensten via een inge-
bouwde SIM-kaart van en naar de auto verzendt.

Via BMW iDrive Touch kan de bestuurder tekens invoeren via de
aanraakgevoelige bovenkant. Het in- en uitzoomen werkt, net
als op een smartphone, door een knijpbeweging te maken.

Via het infotainmentsysteem passen inzittenden de temperatuur
aan. Het systeem ziet of het door de bestuurder of de passagier
wordt bediend en past de instellingen alleen aan de linker- of
rechterkant van het interieur toe.

Informatie die voor grotere afstanden interessant
is, zoals file- of weerinformatie, kan via het GSM-
netwerk verstuurd worden. Daar is een korte over-
drachtstijd minder belangrijk. Als tien procent van
de voertuigen van Car2X voorzien is, heeft dat
volgens Delphi al een positieve invloed op het
verkeer omdat de bestuurders beter anticiperen,
eerder reageren en de doorstroming bevorderen.

Eén antenne
Het infotainmentsysteem maakt gebruik van di-
verse soorten gegevens. Een AM/FM-antenne en
een GPS-antenne alleen is niet meer voldoende.
Autofabrikanten willen bovendien het liefst geen
zichtbare antennes. Ze plaatsen antennes daarom
graag in de achterruit, de spoiler, de bumper of in
de spiegel. Diversity-antennes komen veel voor,
meerdere antennes waarbij het systeem zelf de
juiste antenne kiest die op dat moment het beste
bereik heeft. Uit een onderzoek van Delphi blijkt
dat een antenne op het dak de beste ontvangst
heeft. Delphi heeft daarom een dakantenne met de
vorm van een haaienvin ontwikkeld. De antenne
pikt radio-, GPS-, GSM-, SDARS-, DVB-T- en Car2X-
signalen op. Delphi verwacht dat in de toekomst

alle signalen via de CAN-bus verstuurd worden. Nu
zijn er nog aparte verbindingen tussen de compo-
nenten en de antenne. Overigens blijven antennes
voor bijvoorbeeld WiFi, Bluetooth of keyless-go on-
vermijdelijk in het interieur. Ook het zogenaamde
Fuba van Delphi heeft een aparte zender. Delphi
levert een systeem dat tv-signalen ontvangt en
streamt naar de smartphone of tablet van de inzit-
tenden. De dakantenne pikt het DVB-T-signaal op
en het systeem zet de gegevens om in een video-
stream. Inzittenden kunnen via het WiFi-netwerk
aan boord van de auto naar een website gaan,
waar het beeld afgespeeld wordt. Geen gedoe
dus met achteraf ingebouwde beeldschermen.

MyFi in de Sbarro F1for3
Alle producten van Delphi die de bestuurder in
het voertuig van informatie en entertainment
voorzien, noemt Delphi MyFi. Ook veiligheidssys-
temen vallen hier onder. De MyFi-producten moe-
ten de bestuurder zo min mogelijk afleiden. Dat
bereikt Delphi onder andere door spraakherken-

ning en text-to-speech te integreren. De Delphi
MyFi Connected Navigation Radio is een systeem
dat al op de markt is. Door zijn modulaire opbouw
is deze voor Delphi eenvoudig aan de eisen van
de autofabrikant aan te passen. In de Audi A1, A6
en A7 zit dit systeem ingebouwd. 
Delphi en ontwerper Sbarro presenteerden op de
Autosalon in Genève de Delphi Sbarro F1for3. De
F1for3 lijkt op een Formule 1-auto met drie zit-
plaatsen. Aan boord hebben twee passagiers de
beschikking over de MyFi-producten, zoals een in-
fotainmentsysteem met navigatiefunctie. Het de-
movoertuig is voorzien van een antenne die alle
signalen oppikt. Met de combinatie van deze pro-
ducten laat Delphi de mogelijkheden van Car2X
zien en bewijst dat de antenne ook op hoge snel-
heden goed functioneert.
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