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TECHNIEK 
Rijden met de toekomstige systemen voor actieve veiligheid

Een recente Delphi-ontwikkeling is de elektro-
nische stuurbekrachtiging. Traditionele stuur-
bekrachtiging werkt met een door de motor
aangedreven hydraulische pomp. Hoe hoger het
toerental, hoe beter die presteert. Het probleem
is dat er bij hoge toerentallen meestal geen
stuurhulp gevraagd wordt. Andersom, bij par-
keermanoeuvres als assistentie wel dringend
gewenst is, is het toerental laag en is het
beschikbare hydraulische koppel minimaal.
Kortom de karakteristiek van de hydraulische
bekrachtiging past niet goed bij deze toepas-
sing. Het probleem werd tot voor kort opgelost
door de hydrauliek royaal over te dimensione-
ren. 
Toch kreeg Delphi van diverse autofabrikanten
de vraag een elektronische stuurbekrachtiging
te ontwikkelen. Men deed het en verkocht in
korte tijd al 2,5 miljoen exemplaren.
Ondermeer de Fiat’s Punto en Panda, de VW
Lupo en de Opel Meriva zijn ermee uitgerust.
Inderdaad, de wat kleinere auto’s; de 12 V elek-
trische installatie kent zijn beperkingen en als
voor het verdwijnen van hydraulische vloeistof,
slangen, poelies en aandrijfriem moet worden
terugbetaald in de vorm van een zwaardere
accu en dynamo, schiet de autofabrikant er nog

niet veel mee op. Toch is het beschikbare kop-
pel (60 Nm) ook voldoende voor grotere auto’s.
Delphi is er dan ook apetrots op dat Chevrolet
het systeem nu toepast in zijn Malibu, zeg maar
de Amerikaanse Opel Vectra. Bij zo’n auto kan
de brandstofbesparing door elektrische stuurbe-
krachtiging volgens Delphi oplopen tot 4%.

Sturen met de achterwielen
Natuurlijk is de elektronische bekrachtiging
van de stuurkolom tevens een opstapje naar

systemen die actief ingrijpen bij de besturing.
Voorlopig stuiten zulke toepassingen echter
nog op wettelijke beperkingen. Toch sturen
auto’s deels al uit zich zelf. ESC (Electronic
Stability Control)-programma’s  remmen één of
meer wielen af om een over- of onderstuursitu-
atie te vermijden. Maar waarom remmen als je
eigenlijk wilt sturen, vroeg Delphi zich af. En
dus kwam het met Quadrasteer, vierwielbestu-
ring voor grote SUV’s en pick-up trucks. Bij plot-
seling uitwijken, in goed Engels: lane change,
kan overstuur de auto onbestuurbaar maken of,
nog erger, de auto kan omrollen. Door de
achterwielen onder zulke omstandigheden mee
te laten sturen blijft de auto beter in het spoor
en hoeft het ESC pas veel later of helemaal niet
in te grijpen. Bijkomend voordeel: omdat de
remmen niet meer hoeven helpen met sturen
kunnen ze zich weer met remmen bezighou-
den. Onder uitwijkomstandigheden kan dat de
remweg aardig bekorten. Quadrasteer is al twee
jaar in productie en verkrijgbaar op een aantal
Amerikaanse SUV’s en pick-ups. Ondermeer op
de gigantische Ford F150 Triton V8 pick-up. We
waren in de gelegenheid om op de testbaan in

Met toekomstige NCAP-
sterren voor actieve veilig-
heid zou een actief sturen-
de achteras wel eens een
normaal verschijnsel op
Europese auto’s uit het D-
en E-segment kunnen wor-
den. Dankzij een maximale
hoek van niet meer dan
drie graden verbeteren
manoeuvreerbaarheid en
vooral wegligging al sterk.

Actief sturen met Delphi
Naast comfortabel, snel, mooi, zuinig en schoon moet een auto vooral veilig zijn. Dat

geldt zeker sinds veiligheid meetbaar is. Immers, weinig verkoopargumenten maken

meer indruk dan vijf EuroNCAP-sterren voor passieve veiligheid. Maar wat nu als er

ook sterren komen voor actieve veiligheid? Toeleverancier Delphi verwacht niet anders

en toonde AMT alvast de actieve systemen die de autoconsument dan wil hebben.
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achterwielbesturing geeft een blik in die toe-
komst. Het gaat om een systeem met één
elektromotor (volgens Delphi low cost en ligh-
tweight) die de achterwielen maximaal drie
graden kan verdraaien. Bij de lane change
manoeuvre zijn die drie graden goed merkbaar.
Bij 70 km/h zonder wordt de S-Type wat
onrustig aan de achterkant, met het systeem
aan is daarvan niets te merken.
Delphi benadrukt dat dit systeem voor de auto-
fabrikant vrij te programmeren is. Zo kan hij
het gebruiken om een auto betere dynamische
eigenschappen te geven maar ook kan hij er
voor kiezen de auto comfortabeler te laten
veren om dan met de achterwielbesturing toch
de wegligging op niveau te houden.

het Franse Mortefontaine met zo’n auto een
lane change manoeuvre te doen. En het moet
gezegd, het werkt. Bij 60 km/h met het systeem
uit, is het al lastig de auto tussen de pylonen te
houden. Bij de zelfde snelheid met meesturen-
de achterwielen gaat hij als op rails, geen
spoortje overstuur.
Op lage snelheid sturen de achterwielen juist

tegen, maximaal 12°. Dat geeft de enorme Ford
de draaicirkel van een Golf. Na een, met pylo-
nen gesimuleerde, stadsrit met en zonder
Quadrasteer is duidelijk, wie er eenmaal in zo’n
bakbeest mee gereden heeft, wil niet meer zon-
der.

Actieve sterren
Delphi heeft de stellige verwachting dat er in
Europa een beoordelingssysteem à la de Euro
NCAP-sterren voor actieve veiligheid komt.
Daarin zal dan zeker een lane change manoeu-
vre zijn opgenomen. En dus ziet Delphi een
grote toekomst voor actieve besturing van de
achterwielen ook op ons continent. Een rit over
het circuit met een Jaguar S-Type uitgerust met

Naast de voordelen voor de automobilist (lager
verbruik, ook nog bekrachtiging als de motor uit-
valt) biedt elektronische stuurbekrachtiging veel
voordelen voor de autofabrikant. Het ontbreken
van aandrijfriem, poelies, slangen, tankje en
hydraulische vloeistof kan vier dure minuten
inbouwtijd besparen.

pedaalslag. Immers,
door het vergrote
wrijvingsoppervlak is
voor een gelijke rem-
prestatie een kleine-
re remdruk nodig.
Die wordt opgewekt
door een kleiner zui-
gertje, dat minder
verplaatsing van rem-
vloeistof vraagt. Nog
opvallender is dat de
pedaalslag ook na
herhaald remmen
precies even kort
blijft.
Het werkt dus. Ook
Delphi is daarvan
overtuigd. Het claimt
dat het systeem 2 kg
aan onafgeveerd
gewicht per wiel be-
spaart, dat het ge-
bruik van alleen con-
ventionele materia-
len de prijs beschei-
den houdt en dat het
opgewekte remkop-
pel 1,7 maal zo groot
is als dat van een en-
kelvoudige schijfrem
met dezelfde diame-
ter. Logische vraag:
waarom niet twee-
maal? Antwoord: die
0,3 keer gaat verlo-
ren door de wrijving
tussen schijf en naaf
bij het schuiven.
Twee autofabrikan-
ten, Delphi wil niet
zeggen welke, be-
proeven het systeem

inmiddels. Hun
grootste zorg, blijven
de schijven schuiven,
ook als modder, vuil
en ouderdom alles in
het werk stellen om
ze dat te beletten.
Ook daarvan is
Delphi overtuigd en
dus mogen we de
eerste dubbele rem-
schijven in 2006 op
de weg verwachten.
Een andere ontwik-
keling is de elektrisch
bediende rem, brake-
by-wire.
Autofabrikanten zou-
den er een lief ding
voor over hebben als
ze de remhydrauliek
overboord konden

Kansen voor dubbele remschijf

zetten. Om twee re-
denen kan dat nog
niet. Allereerst de
wetgeving en ten
tweede het beperkte
vermogen dat een
12V-installatie voor
de bediening van de
remmen beschikbaar
heeft. Delphi claimt
dat een elektronisch
remsysteem met dub-
bele schijven wel uit
de voeten kan met
een 12V-installatie.
Nu het er naar uitziet
dat de brake-by-wire
wetgeving eerder
komt dan de 42V-
installaties geeft dat
de dubbele remschijf
een extra kans. ●

Twee remschijven zwevend op de naaf. Vier rem-
blokken zorgen voor een verdubbeld remoppervlak.

Drie verschillende actieve stabilisatorstangen. De
driehoeksopstelling wordt gebruikt in de Land-
rover Discovery. Nadeel: het systeem vraagt veel
ruimte. De roterende actuator rekent af met dat
nadeel. Maar is kostbaar en zwaar. De droplink-
actuator ten slotte weegt nog geen twee kilo en
brengt de actieve stabilisator binnen bereik van
goedkopere auto’s.

Een in het oog sprin-
gende ontwikkeling
is de dubbele rem-
schijf. Delphi doopte
het systeem MTB,
Maximum Torque
Brake. Het gaat om
een systeem met
twee remschijven per
wiel, die in gefreesde
banen over de naaf
schuiven. Daardoor
kunnen ze worden
afgeremd door vier
remblokken in één
vaste remklauw met
één remzuiger. Dat
geeft een groter wrij-
vingsoppervlak en
een betere koeling
dan met een traditio-
nele geventileerde
schijf mogelijk is. Op
het circuit van
Mortefontaine zijn
die voordelen goed
merkbaar door een
BMW X5-‘met’ te ver-
gelijken met een X5-
‘zonder’. Na herhaald
optrekken en fors
afremmen moet het
pedaal van de X5-
‘zonder’ steeds die-
per worden ingetrapt
om nog een beetje
remvertraging op te
wekken. Met andere
woorden, fading, de
temperatuur loopt te
hoog op.
De X5-‘met’ begint al
met een kortere
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Niet meer rollen
Naast de achterwielbesturing zijn er ook andere
manieren om personenauto’s aan een veiliger
weggedrag te helpen. Eén daarvan is de actieve
stabilisatorstang. Delphi ontwikkelde drie ver-
schillende systemen. Het eerste wordt geleverd
op de Landrover Discovery. Het bestaat uit een
lineaire actuator die via een arm de stabilisator-
stang verdraaid. Het nadeel van zo’n opstelling
is dat er veel inbouwruimte mee gemoeid is.
Daarom ontwikkelde Delphi een ronde actuator
die een plaatsje krijgt ergens halverwege in de
stabilisatorstang en die beide helften met een
koppel van 6000 Nm in de juiste richting kan
draaien. Een Mercedes ML met voor en achter
zo’n actieve stabilisator laat zich vrijwel zonder
rollen door de lane change manoeuvre sturen.
En dat terwijl de wielen in het terrein alle
gaten, hobbels en kuilen perfect blijven volgen.
Toch is ook deze roterende actuator maar matig
geschikt om de dynamische rijeigenschappen
van een sedan te verbeteren. Niet alleen gaat
het om een duur systeem, de roterende actua-
tor weegt ook nog eens zo’n 25 kg. Op een Alfa
166 toont Delphi hoe het ook kan. De stabilisa-
torstang aan de voorzijde is actief gemaakt
door één van de beide ‘drop links’ (verbin-
dingsstuk tussen stabilisatorstang en wieldraag-
arm) te vervangen door een actuator van nog
geen twee kg. Daarmee kan de uitwijkmanoeu-
vre in de Alfa 166 tot op hoge snelheid zonder
noemenswaardig rollen van de carrosserie wor-
den uitgevoerd en komen extra sterren op de
toekomstige actieve veiligheidstest ook binnen
bereik van goedkopere auto’s.

Variabele overbrenging
Ook zonder hulp van actieve wegliggingsyste-
men is het mogelijk auto’s te construeren die

een streepje voor hebben bij een uitwijkma-
noeuvre. Een flinke spoorbreedte en een laag
zwaartepunt doen wonderen in dit opzicht. Met
de Corvette geeft GM het goede voorbeeld. Hoe
prachtig een systeem als Quadrasteer ook
werkt, een Ford F150 haalt er bij lange na niet

de actieve veiligheid van een Corvette mee. Toch
toonde Delphi op Mortefontaine een actief
systeem dat zelfs de Corvette nog een sterretje
extra kan bezorgen, AFS, Active Front Steering.
Inmiddels niet nieuw meer, want concurrent ZF
heeft het al enige tijd in productie voor de BMW
5-serie. Maar inderdaad, dankzij de variabele
stuuroverbrengingsverhouding (van 8:1 tot 25:1)
gaat de lane change op hoge snelheid (geen 60
maar 100 km/h), nog net iets zekerder en nauw-
keuriger. Bovendien maakt het van de Corvette
een lekker makkelijk sturend stadsautootje.
De conclusie na een middagje stoeien op het
asfalt van Mortefontaine: zowel het AFS als de
actieve stabilisatorstangen en de actieve achter-
wielbesturing gaan we straks op uitgebreide
schaal zien. Tenminste, als de actieve sterren
komen. ●

Erwin den Hoed

Vloedgolf van
innovaties
Autofabrikanten
laten een groot deel
van het ontwikke-
lingswerk over aan
hun leveranciers.
Delphi, ooit afge-
splitst van General
Motors, is zo’n ont-
wikkelende toelever-
ancier. Met wereld-
wijd 172 productielo-
caties, 34 technische
centra, 186.000 werk-
nemers, waarvan
16.000 ingenieurs, en
een omzet van 28
miljard dollar is het
een meer dan serieu-
ze partner voor iede-
re autofabrikant.
Geen wonder dus dat
de klantenlijst loopt
van Audi tot Volvo.
Op Mortefontaine
toonde het concern
een vloedgolf aan
nieuwe systemen en
innovaties. Zo was er
op het gebied van
sturen behalve ARS
en AFS nog veel
meer te beleven.

Denk aan een lastaf-
hankelijke inschuif-
bare stuurkolom of
een niet meedraaien-
de stuurnaaf. Die
maakt het mogelijk
de airbag niet mee te
laten roteren als het
stuur verdraaid
wordt. Dat is belang-
rijk want alleen een
asymmetrische stuu-
rairbag kan optimaal
samenwerken met
een airbag in de A-
stijl. Bijkomend voor-
deel is natuurlijk dat
het midden van het
stuur dan meteen de
ideale plaats wordt
voor een video-
scherm.
Ook in airconditio-
ning is Delphi actief.
Naast de CO2-airco
toonde men ook een
ander, veel minder
ingrijpend alternatief
voor R134a: R152a.
Dat vereist geen
airco-installatie die
drukken tot 150 bar

moet kunnen weer-
staan, zoals bij CO2,
maar heeft wel een
94% lagere GWP-
index (Global
Warming Potential)
dan R134a.
Delphi bracht in 1912
de eerste startmotor

en is nog immer een
grote naam in
elektronica. Dat uit
zich in bijvoorbeeld
een lane departure
warning system of
een inzittenden
detectiesysteem, dat
aan de hand van de
elektrische capaciteit
uitmaakt of een vol-
wassene, een kind of
een kinderzitje de
stoel bezet houdt.
Handig om te weten
voor de airbag. ●

Een pyrotechnische
actuator bepaalt de
hoeveelheid energie
die de stuurkolom
absorbeert tijdens het
inschuiven.

Bij concurrent ZF is het al in productie voor de BMW 5, Delphi’s
AFS (Active Front Steer) systeem wordt momenteel beproefd
door diverse autofabrikanten. Welke? Dat is uiteraard geheim.

Lichte aanrijding,
lichte berijder, draagt gordel

Zware aanrijding,
zware berijder, draagt geen gordel

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




