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Delphi toont techniek van morgen

Veilig rijden, smart onderhouden
ABS, ESP, Lane Departure Warning en Autonomous Emergen-

cy Brake maken het autorijden veiliger. Ondanks al die syste-

men gebeuren er nog steeds ongelukken. In veel gevallen is 

een onoplettende bestuurder de oorzaak. Het bedienen van 

de smartphone of het navigatiesysteem speelt een grote rol 

hierin. En hoe verbind je de auto met de werkplaats? Delphi 

biedt oplossingen.

Volgens de Amerikaanse National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) wordt 75% van alle 
ongevallen veroorzaakt door een onoplettende 
bestuurder. Praten en bellen tijdens het rijden 
zorgt voor afleiding. Een passagier reageert op de 
omgeving en stopt bijvoorbeeld met praten in kri-

tische situaties. En een bestuurder kan handsfree 
bellen om de afleiding te beperken. De komst van 
smartphones zorgt voor een ander soort afleiding: 
facebooken, e-mailen en whatsappen. “De kans op 
een ongeluk is 23 keer zo groot als je tijdens het 
rijden een sms typt”, zegt de NHTSA. Een smart-

phone houdt geen rekening met zijn omgeving. 
Moderne auto’s beschikken over camera’s, radar 
en een internetverbinding, waardoor die wel reke-
ning kan houden met zijn omgeving. Verbinding 
tussen auto en smartphone bestaat al langer in 
de vorm van Bluetooth. Delphi combineert nu 
de techniek van de smartphone en de auto en 
noemt de samenwerking tussen de verschillende 
systemen MyFi. Het resultaat van de verbonden 
systemen toont de fabrikant in een Ford Explorer 
die als demovoertuig fungeert.
We nemen plaats in het voertuig. Roland Holle-
mann is Chief Engineer Infotainment and Driver 
Interface. Hij legt de mogelijkheden van de auto 
uit: “Je smartphone leg je in de middenconsole. 
Via NFC (Near Field Communication) worden 
persoonlijke instellingen, Points-of-interest (POI) 
en contactpersonen aan het infotainmentsys-
teem doorgegeven. Verder wordt een WiFi- of 
Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. De be- 
stuurder belt zo handsfree en kan sms-berichten 

De bestuurder krijgt informatie via het head-up display,
het dashboard en het infotainmentsyteem. De Work Load
Manager houdt de verkeerssituatie en de bestuurder in de
gaten en bepaalt wat de bestuurder wel en niet te zien of 
te horen krijgt tijdens het rijden.
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bekijken op het head-up display. Het infotain-
mentsysteem leest ook sms-berichten voor. De 
bestuurder beantwoordt een sms door een spraak-
opdracht te geven en een bericht in te spreken”.

Work Load Manager bepaalt
Delphi vergroot de verkeersveiligheid door alleen 
op rustige momenten toe te staan berichten te 
beluisteren of te beantwoorden. Hoe werkt dat? 
Hollemann: “De Ford Explorer is uitgerust met een 
‘racam’, dat is een combinatie van een radar en 
camera. Ook aan de zijkant van de auto bevinden 
zich radarsensoren. Aan de hand van de informa-
tie die de sensoren verzamelen, bepaalt de Work 
Load Manager of het een goed moment is om een 
bericht voor te lezen. De Work Load Manager is 
een softwareprogramma dat bij de Ford Explorer 
op het infotainmentsysteem geïnstalleerd is. De 
software geeft een signaal als het rustig op de weg 
is, dan wordt een bericht gewoon voorgelezen. Als 
het druk op de weg is krijgt de bestuurder alleen 
een melding dat er een nieuw bericht is. Als hij het 
bericht dan toch wil beluisteren kan hij bijvoor-
beeld naar de rechterbaan gaan, waar het vaak 
rustiger is. Uiteraard kijkt de Work Load Manager 
ook naar de rijsnelheid.

Auto houdt bestuurder in de gaten
Delphi richt zich niet alleen op afleiding door 
de smartphone. Bestuurders concentreren zich 
soms te lang of op ongunstige momenten op het 
navigatiesysteem. Delphi staat het bedienen in be-
perkte mate toe. Onder de dashboardklokken zit 
een kleine camera die het hoofd van de bestuur-
der in de gaten houdt. Delphi noemt die camera 
de Driver State Sensor. De camera registreert of 
de bestuurder naar voren kijkt en of hij zijn ogen 
open heeft. De Work Load Manager weet zo of de 
bestuurder alert is. Het systeem werkt ook als de 
bestuurder een (zonne)bril draagt.

Als de bestuurder het navigatiesysteem bedient 
en dus niet naar de weg kijkt, ziet de camera dat. 
Na een paar seconden krijgt de bestuurder een 
vrijblijvende waarschuwing in de vorm van een 
knipperende lampje in het head-up display. Kijkt 
de bestuurder na een paar seconden nog niet op 
en blijft hij het navigatiesysteem bedienen, dan 
blokkeert de Work Load Manager het navigatie-
systeem tijdelijk. Het scherm wordt donkerder en 
de touchbediening werkt niet meer. Het laatste 
redmiddel om de bestuurder te alarmeren is een 
luide akoestische melding. “Die zal in de praktijk 
niet vaak ingeschakeld worden”, zegt Hollemann. 

“Dat moet ook niet, want consumenten zullen niet 
accepteren dat de auto tijdens elke rit begint te 
piepen. Het is echt een laatste waarschuwing. Het 
moet de bestuurder helpen, niet irriteren.”

Drive State Sensor helpt andere systemen
Lane Departure Warning en Forward Collision 
Mitigation maken ook gebruik van de Driver State 
Sensor. Als de bestuurder naar voren kijkt en hij 
rijdt over de wegbelijning, dan grijpt LDW niet 
in. Als de camera ziet dat de bestuurder niet op 
de weg let en de auto overschrijdt de belijning, 
dan geeft het systeem wel een waarschuwing. 
Ook bij Forward Collision Mitigation werkt dat op 
die manier. Als de Driver State Sensor ziet dat de 
bestuurder onvoldoende afstand houdt, maar op 
de weg let, dan grijpt FCM niet in. Pas bij onvol-
doende afstand houden en niet op de weg letten 
grijpt FCM in en krijgt de bestuurder een optische 
en akoestische waarschuwing.
Het nadeel van camera’s en radarsystemen is dat 
ze een beperkt zicht hebben. Ze kunnen niet door 
bochten of heuvels heen kijken. Een auto met 
Car2Car-communicatie kan dat wel. De Ford Explo-
rer ontvangt signalen van andere auto’s en geeft 
de bestuurder een melding bij gevaar. Hollemann 
geeft een demonstratie: “We rijden een heuvel 
op en kunnen niet zien wat zich achter de heuvel 
bevindt. Toch geeft de auto al een waarschuwing. 
Vlak achter de top staat namelijk een auto met 
pech. Die auto zendt een signaal uit, waardoor 
achteropkomende auto’s tijdig kunnen reageren. 
Met Car2Car vergroot je het zichtveld van de auto”.

Universeel infotainmentsysteem
De Explorer beschikt over meer technische hoog-
standjes. Het infotainmentsysteem beschikt over 
een navigatie- en multimediasysteem. Opvallend 
is dat het geheel draait op HTML5. Dat is een 
programmeertaal die voor moderne websites ge-

De Driver State Sensor zit onder de snelheidsmeter en is op het 
gezicht van de bestuurder gericht. De camera registreert de 
richting waarnaar de bestuurder kijkt. Als de bestuurder lange-
re tijd niet naar voren kijkt, krijgt hij of zij een waarschuwing.

Als de Drive State Sensor merkt dat de bestuurder niet op de 
weg let en de afstand tot een voorganger wordt te klein, geeft 
het systeem een visuele en akoestische waarschuwing.

Via het WiFi-netwerk wordt het beeld van het infotainment-
systeem ook getoond op de tablet. Zo kunnen passagiers het 
systeem eenvoudig bedienen.
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Via een iPhone-app is de 
auto uit te lezen, te loka-
liseren en in de Verenigde 
Staten zelfs te starten.

Zit de EOBD-aansluiting op een onhandige plaats? Delphi biedt een kabel met extra platte stekker 
aan, zodat de module altijd aangesloten blijft en niet in de weg zit.

bruikt wordt. Het voordeel daarvan is dat het sys-
teem met elke tablet of smartphone te bedienen 
is. Hoe? Inzittenden scannen de QR-code vanaf 
het beeldscherm van het infotainmentsysteem. Ze 
hebben dan toegang tot het systeem en kunnen 
het beeld één-op-één overnemen op hun tablet 
of smartphone. 
 Het overnemen van het scherm is niet altijd nood-
zakelijk om het systeem te bedienen. Hollemann 
legt uit hoe het werkt: “Video’s die in de cloud, op 
de tablet of in de auto zijn opgeslagen kun je via 
een sleepbeweging naar de beeldschermen in de 
hoofdsteunen slepen. De fi lm speelt dan daar af 
en de tablet of smartphone fungeert als afstands-
bediening met bedieningsknoppen”. 
 Niet alleen video’s worden in de cloud opgesla-
gen. Ook de voice control commando’s worden 
verwerkt op een computerserver buiten de auto. 
En de kaarten worden vanuit de smartphone 
naar het navigatiesysteem gestuurd. Dat heeft als 
voordeel dat de eigenaar altijd over actuele infor-
matie beschikt. Voice control in de Ford Explorer is 
vergelijkbaar met Siri op de iPhone. 
De bestuurder hoeft niet met commando’s te wer-
ken, maar kan vragen stellen aan het systeem. Als 
de bestuurder zegt “Ik heb zin in koffi  e”, toont het 
navigatiesysteem op het head-up display cafés in 
de buurt. Zo wordt de bestuurder zo min mogelijk 
afgeleid van het autorijden. Delphi verwacht dat 
de technieken uit het demovoertuig binnen en-

kele jaren door autofabrikanten gebruikt worden 
in nieuwe auto’s. 

 Telematica voor de aftermarket 
 Voor oudere auto’s heeft Delphi een ander pro-
duct: een EOBD-module die de gegevens via het 
GSM-netwerk verstuurt. Gebruikers kunnen een 
auto met de module op afstand uitlezen. Handig 
bij een auto die sporadisch een storing heeft. En 
de module kan nog meer: het kastje beschikt over 
GPS. De auto kan daarmee gevolgd worden. Of 
er wordt een gebied ingesteld en als de auto dat 
gebied inrijdt of het gebied verlaat, krijgt de voer-

tuigeigenaar een bericht. Hoe en voor wie de mo-
dule aangeboden wordt is nog niet bekend. Voor 
(kleine) wagenparken zijn de modules interessant. 
Ook voor het autobedrijf biedt het plug-and-play 
kastje mogelijkheden. Een autobedrijf kan klanten 
met zo’n module actief benaderen aan de hand 
van de informatie die de module uitleest. Behalve 
de OBDII-codes stuurt de module ook de accu-
spanning door. Uitlezen van de auto kan met elke 
computer of tablet via de webbrowser. Voor de 
smartphone is een app beschikbaar. Bij bepaalde 
foutcodes of een te lage accuspanning kan de 
werkplaatsreceptionist contact opnemen met de 
klant om een afspraak in te plannen. Dat zorgt 
voor tevreden klanten en extra werkplaatsomzet. 

 Reeds beschikbaar in de VS 
 De data worden via een ingebouwde simkaart 
verstuurd. Wanneer de module geen GSM-ont-
vangst heeft, slaat hij alle gegevens op en stuurt 
hij ze door zodra hij weer verbinding heeft. De 
module wordt op de OBD-aansluiting aangeslo-
ten en krijgt stroom via de diagnosepoort. Delphi 
ontwikkelde het kastje zo dat het de batterij niet 
leeg trekt en dus altijd ingeplugd kan blijven. Om-
dat de OBD-aansluiting niet altijd op een handige 
plaats zit, levert Delphi een verlengkabel met een 
extra platte stekker. De module kan dan op een 
andere locatie geplaatst worden. Vorig jaar won 
Delphi de innovatieprijs met de EOBD-Module op 
de Automechanika. De prijs in Europa is nog niet 
bekend. 
 In de Verenigde Staten is de module al beschik-
baar via Verizon voor 250 dollar. Daar is het ge-
bruikelijk om de auto in de winter ruim voor ver-
trek te starten. Het interieur is dan al opgewarmd. 
Met Delphi’s module is het in de VS mogelijk om 
de auto op afstand te ontgrendelen of te starten. 
De transpondergegevens van de sleutel moeten 
dan naar de module gekopieerd worden. In som-
mige gevallen moet de eigenaar dan de sleutel 
opsturen naar Delphi. Of het ontgrendelen en 
starten op afstand ook in Europa geïntroduceerd 
wordt, is nog niet bekend. De andere functies 
komen wel beschikbaar en die bieden al veel mo-
gelijkheden voor het autobedrijf. Al zou de prijs 
nog een stevige drempel kunnen vormen. 
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Een aantal jaar geleden toonde Delphi in een video al het 
voordeel van op afstand uitlezen. Daarnaast is het bedrijf bezig 
met andere manieren om de bestuurder zo min mogelijk af te 
leiden. Delphi produceert touchscreens die feedback geven en 
infotainmentsystemen die gebaren herkennen. De video en meer informatie over 
het infotainmentsystemen met gebarenherkenning vindt u in het maanddossier op 
www.amt.nl/oktober2013, of scan de QR-code.

Doorontwikkeling

Voorzie een auto van de EOBD-module en lees hem via internet uit. Het autobedrijf kan klanten zo 
proactief benaderen.
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