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ONDERDELEN
Opkomst van elektrische stuurbekrachtiging

Al in 1986 werd er gepubliceerd
over de mogelijkheden van ‘steer-
by-wire’ of ‘e-steer’. Dat is het stu-
ren zonder mechanische of hydrau-
lische overbrenging tussen het

Eerste stappen naar steer-by-wire zijn gezet

Sturen met spanning
De elektrische stuurbe-

krachtiging wint terrein.

Het helpt brandstof te be-

sparen en biedt de moge-

lijkheid de stuurkracht op-

timaal af te stemmen op de

rij-omstandigheden. Op

den duur gaat elektriciteit

de conventionele hydrauli-

sche stuurbediening volle-

dig vervangen. Sturen met

een draadje is dan echt een

feit.
Als er geen mechanische of hydraulische verbinding meer is tussen het
stuur en de wielen,kan elk wiel apart worden gestuurd.Dan is Steer-by-
wire een feit.
FOTO:DELPHI

en TRW de Powertronic. Deze
laatstgenoemde bestond uit een
stuurheugel die door middel van
een elektromotor bekrachtigd
werd. Dit systeem is nog steeds
actueel, het is voor de zwaardere
auto’s gedacht.

In 1989 verscheen de Citroën
Activa, een futuristische auto die
onder andere voorzien was van
een stuurinrichting die volledig
elektrisch werkte: ‘steer-by-wire’
of ‘e-steer’ was een feit. Saab ging
in 1992 nog een stap verder dan
Citroën en bestuurde de auto met
een ‘joy-stick’ die op het dash-
board was gemonteerd. TRW
kwam in dat jaar met een nieuwe
versie van de elektrisch bekrach-
tigde tandheugel. Een koppelsen-
sor meet het koppel dat via het
stuur op de stuuras wordt overge-
bracht en een hoekverdraaiings-
sensor stelt de stuurwielhoek vast.
TRW maakt gebruik van een holle
elektromotor die om de tandheu-
gel is geplaatst en een kogelgela-
gerde moer aandrijft. Deze moer
duwt de stuurheugel heen en weer.
Alle fabrikanten van zo’n systeem
gebruiken dit principe. Het sys-
teem kwam te vroeg.

Actueel werden vooral de elek-
trische stuurbekrachtigingen voor
kleine Japanse auto’s. Nissan,
Mazda, Subaru en Daihatsu ge-
bruikten dit systeem uitsluitend
om het parkeren te vergemakkelij-
ken. Een elektromotor drijft via
een worm en wormwiel de stuuras
aan.

EPAS breekt door
De doorbraak voor het Electrically
Power Assisted Steering (EPAS)
systeem komt als Honda het toe-
past bij de NSX en MG bij de
MGF. Bij deze sportauto’s zit de
motor achterin en is een hydrauli-
sche stuurbekrachtiging moeilijk
uitvoerbaar. Ook de Fiat Punto is
met zo’n systeem uitgerust. Er zijn
twee standen een ‘Normal’ en
‘City’ stand. Bij de City-stand
werkt de elektrische bekrachtiging
ongeveer tweemaal zo sterk als in
de N stand. Bij de sportuitvoering
van de Punto zorgt de bekrachti-
ging ervoor dat het stuurwiel niet
verdraait als bij hard optrekken de
wielen doorslaan. Het EPAS sys-

Als tussenstap naar e-steer toont ZF
een systeem met een hydraulische be-
veiliging.Onder storingsvrije condities
geschiedt de besturing via de elektri-
sche bedrading die tussen de signaal-
gevers op de stuuras en de stelmotor op
de tandheugel zitten.Een elektromotor
op de stuuras zorgt voor het gevoel en
draait het stuurwiel terug in de rechtuit-
stand.ZF denkt dat elektronisch parke-
ren en rijden met zo’n e-steer mogelijk
is,zelfs zonder bestuurder.

FOTO:ZF

stuur en de wielen. In hetzelfde
jaar bracht ZF de Servotronic uit,
een hydraulische stuurbekrachti-
ging met een snelheidsafhankelijke
regeling die niet meer dan 8 Nm
stuurwielkoppel vraagt. Dit stuur-
wielkoppel wordt dan zo’n 15 keer
vergroot en omgezet in een tand-
heugelkracht tot 12 kN. Rond die
tijd toonde Uni-cardan een va-
cuümbekrachtigde tandheugel om
het parkeren te vergemakkelijken
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teem is in dit geval gekoppeld aan
het e-gas.

Er zijn inmiddels tal van auto’s
met een geringe voorasbelasting
die voorzien zijn van een elektri-
sche stuurbekrachtiging. Deze
werken voor de gebruiker vrijwel
hetzelfde als de vertrouwde hy-
draulische systemen.

Perfecte hydrauliek
De fabrikanten van deze
systemen hebben veel werk
verricht om de hydrauliek
te perfectioneren. In
1982 woog een hy-
draulische pomp
1,65 kg, in
1987

1,35 kg en in 1996 nog maar
1,05 kg. In 1989 woog een com-
pleet hydraulisch systeem inclu-
sief olie 9,5 tot 12 kg, in 2000
nog maar 9 kg.

Er wordt nu

gewerkt met 130 bar, die nog
steeds door de motor moet worden
opgebracht. Dat kost in de recht-
uitstand ongeveer 0,5 kW hetgeen
vijf jaar geleden overeen kwam
met een brandstofverbruik van 0,2
tot 0,3 l/100 km over de Europese
rijcyclus. Tegenwoordig gaat het
om 0,15 l/100 km bij grotere auto’s
tot 0,2 l/100 km bij de kleinere
exemplaren. Er zijn hydraulische
systemen ontwikkeld met hydrau-
lische kleppen die in de rechtuit-
stand gesloten zijn, in tegenstelling
tot de gebruikelijke systemen met

‘open’ kleppen die de olie voortdu-
rend laten passeren. De ‘gesloten’
kleppen voorkomen weliswaar het
rondpompen van de olie, maar er is
nu een drukaccumulator nodig om
onmiddellijk druk te kunnen leve-
ren als dat nodig is. Deze systemen
besparen weliswaar brandstof,
maar ze zijn gecompliceerd en
duur.

Elektrisch steeds beter
In 1989 woog een complete elek-
trische stuurbekrachtiging nog
even veel als een hydraulisch sys-
teem. In 2000 woog zo’n EPAS
nog maar 8 kg, dus 1 kg minder
dan een ‘up-to-date’ hydraulisch
systeem. Het stroomverbruik is
niet veranderd, wel de benodigde
kracht op de tandheugel. In 1989
zorgde 55A voor een kracht van
5,6 kN. In 1992 was er al 12 kN

Delphi verwacht spoedig 4WS te
kunnen toepassen op SUV’s en
pick-up’s.Dankzij een elektrisch
bekrachtigde tandheugel bij de
achterwielen kan de draaicirkel
worden verkleind en het inhalen
worden vereenvoudigd.
FOTO:DELPHI

Niet alleen Saab als vliegtuigbouwer,maar ook Mercedes-Benz heeft au-
to’s gebouwd met joy-sticks in plaats van een stuur.Gebleken is dat de
bewegingen die de bestuurder uitoefent tijdens het rijden de nauwkeu-
righeid van de bediening beïnvloeden.Bovendien vinden mensen het
niet prettig als ze hun handen niet kunnen verplaatsen.Er zijn twee joy-
sticks nodig omdat niet altijd met dezelfde hand kan worden gereden.
FOTO:MERCEDES

Moderne 
stuur-taal
AFS (Active Front Steering) = actieve
voorwielbesturing
ColPAS (Column Power Assisted
Steering) = stuurkolombekrachtiging
Drive-by-wire = volledig elektrische
bediening van rem, transmissie, gas-
klep, stuur etc.
EPAS (Electric Power Assisted Stee-
ring) = elektrisch bekrachtigde bestu-
ring
EPS (Electric Power Steering) = elek-
trisch bekrachtigde besturing
E-steer = volledig elektrische besturing
EHPS (Electro Hydraulic Power
Steering) = hydraulisch systeem met
elektromotor die de pomp aandrijft
EPHS (Electrically Powered Hydrau-
lic Steering) = zie EHPS
EAS (Electrically Assisted Steering)
= elektrisch bekrachtigde besturing
PinPAS (Pinion Power Assisted
Steering) = rondselbekrachtiging
RDEPS (Rack Drive EPS) = elektro-
motor op tandheugel
SBW (Steer By Wire) = volledig elektri-
sche besturing
Steer-by-wire = zie SBW
TubPAS (Tube Power Assisted Stee-
ring) = elektromotor op tandheugel

BMW experimenteert met een sterk variabele stuuroverbrenging die
snelheidsafhankelijk werkt.Een op de stuuras geplaatste planetaire
overbrenging wordt door een elektromotor bediend en wijzigt als een
continu variabele transmissie de overbrengingsverhouding.Bij dit Acti-
ve Front Steering concept worden ook snelle stuurcorrecties uitgevoerd,
bijvoorbeeld als het ABS werkt.
FOTO:BMW
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nodig bij de zwaarste auto’s. Dat
vraagt om 80A ofwel 1 kW vermo-
gen. Het wachten is op de 42V sys-
temen. Dan is er met 30A een 1,3
kW sterke elektromotor te gebrui-
ken.
Tegenwoordig worden de syste-
men als volgt ingedeeld:
-tot 650 kg voorasbelasting en 6
kN tandheugelkracht
-tot 850 kg voorasbelasting en 8
kN tandheugelkracht
-tot 1300 kg voorasbelasting en 10
kN tandheugelkracht

Het eerste systeem wordt nu al
toegepast. De elektromotor zit
hoog op de stuuras in het dash-
board en vraagt kortstondig 48A,
met variabele stuuroverbrenging
maximaal 35A.

Het tweede systeem gebruikt
een elektromotor die op het rond-
sel werkt. Het derde systeem heeft
een holle elektromotor met een
‘kogelmoer’ op de heugel, het
TRW systeem. Delphi gebruikt een
extra rondsel op de tandheugel om
hetzelfde effect te verkrijgen. De
systemen worden afhankelijk van
de plaats van de elektromotor
steeds stijver, maar ook duurder.
Bovendien neemt het stroomver-
bruik toe en dat maakt het toepas-

sen van elektrische stuurbekrachti-
ging bij zwaardere auto’s moeilijk.
De 42V systemen bieden daar uit-
komst. Ook extra energiebronnen
die voldoende stroom leveren kun-
nen een uitkomst zijn. Denk daar-
bij aan de mini-brandstofcel.

De verwachting is dat in 2005
de helft van alle nieuwe auto’s
voorzien is van een elektrisch be-
krachtigde besturing. Daarna duurt
het nog tot 2010 voordat er sprake
is van een ‘steer-by-wire’ (SBW)
systeem. Dat zal, zo is de verwach-
ting, een hydraulisch veiligheids-
systeem bezitten. Pas in 2015 ver-
wacht men SBW zonder
hydrauliek te kunnen toepassen die

per wiel de besturing regelt. Zo’n
Four Wheel Steering (4WS) sys-
teem is dan geïntegreerd in tal van
andere systemen, zoals ABS, EBS

Fiat gebruikt bij de Punto en de
nieuwe Stilo een elektrische
stuurbekrachtiging met twee stan-
den:Normal en City.Het Dualdrive
systeem zorgt er voor dat er een
tweemaal zo grote tandheugel-
kracht wordt uitgeoefend in de
City stand dan in de Normal stand.
Deze ‘zwaardere’stand werkt 
altijd boven de 70 km/h.
TEKENING:FIAT

Bij de door SKF ontwikkelde Filo worden alle funkties,sturen,gasgeven,
remmen,schakelen en koppelen elektrisch verricht.Een Formule 1 ach-
tig ‘stuur’bevat alle bedieningsknoppen en de airbag en hoeft niet meer
dan driekwart slag links- of rechtsom te worden gedraaid.
FOTO:SKF

De nieuwe Mini heeft een elektro-
hydraulische stuurbekrachtiging
die door een aantal fabrikanten als
een gunstig compromis wordt ge-
zien.Een elektromotor drijft de
oliepomp aan.
FOTO:BMW

ONDERDELEN
Opkomst van elektrische stuurbekrachtiging

en andere stabiliteitssystemen, In-
tegrated Chassis Control noemen
we dat.

Talrijke voordelen
De positie van de elektromotor is
vrij te kiezen, de hydraulische
pomp zit daarentegen meestal op
de verbrandingsmotor. Het elektri-
sche bekrachtigingsysteem is een-
voudig en snel te programmeren.
In ongeveer één week is het al vol-
ledig aangepast. Dat is veel sneller
dan bij een hydraulisch systeem,
bij een geheel nieuw type voertuig
kan dat weken of maanden duren.
Achteraf is het elektrische systeem
bovendien snel aan individuele ei-
sen aan te passen.

Omdat er minder onderdelen
zijn, is het systeem goedkoper en
lichter, vooral als het alleen als
parkeerhulp wordt gebruikt.

Belangrijk is dat het op beide
assen toepasbaar is (zoals de Hon-

Tal van fabrikanten werken samen.Zo bundelden Mercedes-Benz en Sie-
mens hun krachten en ontwikkelden een elektrische stuurbekrachtiging
die op het rondsel werkt.
FOTO:SIEMENS
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da en Mazda 4WS systemen) en te
koppelen is aan ABS, EBS en sta-
biliteitssystemen. Zo kan er ra-
zendsnel worden ingegrepen als er
geremd wordt op ondergronden
met verschillende wrijvingscoëffi-
ciënt of in een bocht. Bij sterk ac-
celereren of bij het trekken van een
aanhanger worden ongewenste be-
wegingen zoals slingeren gedempt.
Auto’s met lange wielbasis (SUV’s
en pick-up’s) krijgen een kleinere
draaicirkel en worden handzamer
bij inhaalmanoeuvres.

Er zijn minder geluiden, geen
lekkages en geen problemen bij
koud weer. Er is geen onderhoud
nodig en storingen worden via het
OBD opgeslagen en gemeld. De V-
snaar voor de oliepomp aandrij-
ving vervalt en de bekrachtiging
werkt ook als de verbrandingsmo-
tor niet loopt. Er is minder inbou-
wruimte nodig en dat is belangrijk
in verband met de kreukelzone.
Het systeem wordt compleet opge-
bouwd en getest geleverd, het in-
bouwen duurt dan 4 tot 6 minuten.
Een conventioneel hydraulisch
systeem vraagt 30 minuten aan de

lopende band.
Het is mogelijk om de rechtuit-

stand automatisch in te stellen, ook
als de motor van de auto niet
draait. Zelfs het recyclen lukt be-
ter, 95% tegen 85% bij een hydrau-
lisch systeem.

Maar boven alles speelt het ver-
lagen van het brandstofverbruik
over de Europese rijcyclus een rol.
De voorwielen staan daarbij in de

Zowel voor de stuuras als voor het
rondsel heeft VDO een elektrische
stuurbekrachtiging ontwikkeld.
Het zijn compacte eenheden die
eenvoudig te monteren en via een
PC te programmeren zijn.
FOTO:VDO MANNESMANN

Om het stuuraskoppel te kunnen
meten wordt meestal een torsie-
staaf gebruikt die over een kleine
hoek verdraait.VDO heeft een an-
dere techniek ontwikkeld die ge-
bruik maakt van rekstrookjes.De
signalen op grond van de vervor-
mingen van het meetgedeelte dat
in de stuuras is opgenomen wor-
den contactloos overgebracht
naar de ECU.
FOTO:VDO MANNESMANN

Bij de Opel Corsa wordt een elektrische stuurbekrachtiging toegepast
die op de stuuras werkt.Het systeem kan achteraf aan de wensen van de
bestuurder worden aangepast.Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatrege-
len getroffen om problemen te voorkomen.
TEKENING:OPEL

TRW levert vier systemen met elek-
trische stuurbekrachtiging op de
stuuras,op het rondsel,om de
tandheugel en op de tandheugel
met behulp van een extra rondsel.
De eerste drie systemen zijn inmid-
dels algemeen,ze hebben in de ge-
noemde volgorde een toenemende
stijfheid en leveren een steeds gro-
tere kracht op de tandheugel.
FOTO:TRW
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rechtuitstand, desondanks kost een
hydraulisch systeem brandstof
(0,15 tot 0,2 l/100 km). Dat is een
besparing van 2 tot 3%, vergelijk-
baar met een gewichtsbesparing
van 50 kg. Uiteraard is het ook
mogelijk de oliepomp elektrisch
aan te drijven. Dan zijn vele van de
voordelen van beide systemen ge-
combineerd, de elektromotor kan
namelijk in de rechtuitstand uitge-
schakeld worden.

Bij de huidige systemen draait
de elektromotor 700 tot 2000
t/min. Het geheel wordt vooraf sa-
mengesteld en als eenheid in 30
seconden gemonteerd. In de ko-
mende jaren kan de mechanische
verbinding tussen het stuur en het
stuurhuis vervangen worden door
een elektrische die hydraulisch be-
veiligd is. Dan is een sterk variabe-
le overbrengingsverhouding moge-
lijk. Dat betekent dat het stuur nog
3/4 slag links- of rechtsom maakt
in plaats van bijna twee zoals nu
het geval is.

Als het stuurhuis vervalt, wordt
elk wiel apart gestuurd. Dat bete-
kent dat alle wielstanden vrij en
actief kunnen worden beïnvloed.

Problemen zijn er ook
Er is een hoge stroomsterkte nodig
bij parkeren, in stadsverkeer vraagt
dat veel van de accu en het laad-
systeem. De beveiliging is moei-
lijk, de elektromotor kan blokke-
ren of uitvallen. Daarom wordt er
een slipkoppeling in het systeem
gebruikt en blijft het besturen (niet
het parkeren) ongeveer gelijk als
de bekrachtiging uitvalt.

Het is niet eenvoudig om het ge-
wenste stuurgevoel te bereiken. De
elektromotor beïnvloedt de reactie-
tijd, de demping en het terugstel-
moment. Er mogen geen vreemde
dingen gebeuren als er achteraf aan
het systeem wordt gewerkt, ‘chip-
tuning’ kan gevaarlijk zijn.

Zodra de mechanische of hy-
draulische verbinding tussen het
stuur en de wielen wordt losgela-
ten, gaat vooral de veiligheid een
grote rol spelen. Het is nog ondui-
delijk hoe dit punt moet worden
opgelost.

Een fijn stuurgevoel
Er worden kritische kanttekenin-
gen geplaatst bij de elektrische
stuurbekrachtigingen. Zo meent
Ford dat alleen een conventionele

hydraulische stuurbekrachtiging
voor het juiste gevoel kan zorgen.
Daarom is niet alleen de Focus,
maar ook de nieuwe Fiesta van
zo’n systeem voorzien. Andere fa-
brikanten delen deze mening ken-
nelijk ook, want lang niet elke
nieuwe auto is voorzien van elek-
trische stuurbekrachtiging.

Ford meent verder dat de ge-
claimde verbruiksvoordelen van de
elektrische bekrachtiging vooral
van toepassing zijn op de Europese
rijcyclus, waar weliswaar een
stadstraject wordt gereden, maar
niet gestuurd wordt. In het ‘norma-
le’ stadsverkeer is dat natuurlijk
wel het geval waardoor de brand-
stofbesparing minder positief uit-
valt.

De Ford technici tillen echter
het zwaarst aan de stuureigen-
schappen. Pas als die volledig ge-
lijk zijn aan die van een conventio-
neel hydraulisch systeem, denken
ze er over na om elektrische aan-

drijving van de pomp of een elek-
trische bekrachtiging toe te passen.

Toch zal de opmars van de elek-
trische stuurbekrachtiging doorzet-
ten, er zijn immers vele voordelen.
Het is een kwestie van tijd. Als er
42V systemen komen, is er vol-
doende elektrisch vermogen be-
schikbaar om de ontwikkeling van
e-steer voort te zetten.

Paul Klaver

Een elektromotor op het rondsel
van deze ZF stuurbekrachtiging
zorgt voor een brandstofbespa-
ring van 0,3 l/100 km.Deze bespa-
ring wordt gemeten over de Euro-
pese rijcyclus en komt tot stand
omdat er geen stroom wordt ge-
bruikt in de rechtuitstand.
FOTO:ZF

Voor voertuigen met een zware vooras-
belasting ontwikkelde Krupp deze elek-
trische bekrachtiging.Een holle elektro-
motor drijft een ‘kogelmoer’aan die de
tandheugel naar links of rechts drukt.
Op het rondsel zitten de stuuras koppel-
en hoekverdraaiingssensoren.
FOTO:KRUPP

ZF heeft een elektrische bekrach-
tiging die op het rondsel werkt,
dus voor middenklasse auto’s ge-
schikt is.
FOTO:ZF

Onder de naam Servolectric biedt
ZF een elektrische stuurbekrachti-
ging aan die op de stuuras werkt.
Omdat deze systemen voor de
lichtere auto’s zijn bedoeld,vra-
gen ze niet teveel stroom.
FOTO:ZF

Voor de Fiat Stilo levert TRW een
compacte elektrische stuurbe-
krachtiging die voorgemonteerd
is en in zijn geheel kan worden in-
gebouwd.
FOTO:TRW
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