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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Elektronica verbetert stabiliteit

ESP stuurt mee
Gordels, airbags en veiligheidskooien beperken het let-

sel bij een aanrijding en noemen we daarom passieve

veiligheidssystemen. Prachtige voorzieningen, maar het

is natuurlijk nog beter om een ongeval te voorkomen.

Dat kan met actieve veiligheidssystemen zoals ESP.

ESP betekent ‘Elektronisch Stabiliteits
Programma’. Het houdt de auto onder extreme
omstandigheden stabiel, waardoor deze niet
uitbreekt met alle gevolgen van dien. Bij de toe-
passing van ESP heeft Mercedes een voortrek-
kersrol vervult, inmiddels verhoogt ESP in veel
auto’s de veiligheid. ESP laat verschillende
elektronische systemen in de auto zinvol met
elkaar samenwerken. Dit zijn:
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
BAS (Brake Assist System)
ASR (Aandrijf Slip Regeling)
MSR (Motor Slip Regeling)
ETS (Electronic Traction System)
EBV (Elektronic Brems Verteilung).

gaat, spreken we van onderstuur. Bij deze situa-
tie wordt er gestabiliseerd door een remingreep
te geven op het linker achterwiel. In dit geval
wordt het linker achterwiel het vaste punt en
zo komt ook hier de auto op de gewenste koers
terug. De remdruk voor de remingrepen wordt
geleverd door het ABS, waarbij het BAS de voor-
druk levert.

Verschillende sensoren
Om dit alles te bereiken moet het systeem
natuurlijk wel eerst herkennen of de auto in
een overstuurde of onderstuurde situatie zit.
Deze informatie wordt geleverd door de giermo-
mentsensor en de
dwarsacceleratie-
sensor. Met de gier-
momentsensor
wordt het giermo-
ment van de auto
gedetecteerd. Deze
giermomenten
proberen de auto
om de verticale as
te roteren. De
dwarsacceleratie-
sensor detecteert
de zijdelingse ver-
snellingen die op
de auto werken.
Voor een passende
ingreep wordt ver-
volgens een beroep
gedaan op diverse
sensoren en signa-
len: de remdruk-
sensor, stuurhoek-
sensor, wielsenso-
ren, remlichtschakelaar, ESP-schakelaar, BAS-
schakelaar en membraamwegsensor. De stuur-
hoeksensor heeft een belangrijke functie in de
bepaling van de koers, omdat deze sensor de
wens van de bestuurder aangeeft.

Ingreep op meer wielen
De ontwikkelingen van ESP staan niet stil. Opel
heeft onlangs op de nieuwe Vectra een ver-
nieuwde versie met de naam ‘ESP+’ geïntrodu-
ceerd. Hierbij regelt ESP op maximaal drie wie-
len, waardoor een geleidelijker en effectievere
stuurcorrectie optreedt. Verder is dit systeem
voorzien van een sneller reagerende ABS-regel-
pomp en speciale remvloeistof die bij extreme
temperaturen weinig in eigenschappen (visco-
siteit) verandert. ●
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Praktische
tip
Het waarschuwingslampje van
het ESP moet 2 seconden blij-
ven branden nadat de ontste-
king is ingeschakeld.
Als klem 30 op het ESP is weg-
gevallen, moet de stuurhoek-
sensor opnieuw geïnitialiseerd
worden. Dat gebeurt als volgt:
- ontsteking inschakelen;
- stuurwiel van aanslag tot

aanslag draaien;
- ontsteking uit- en inschake-

len;
- ESP-lampje moet na 2 sec uit

zijn. ●

Onderstuur Overstuur

De auto gaat recht-
door in plaats van
door de bocht. Het
ESP corrigeert dit
door de linker achter-
rem te bekrachtigen.

De auto breekt aan de
achterkant uit. Het ESP
herstelt dit door de
rechter voorrem te
bedienen.

Veilig op koers
Als de auto onderstuurd of overstuurd raakt,
komt er een rolmoment op de auto te staan. Dit
rolmoment kan zo groot worden dat de auto
omslaat. Door gerichte remingrepen te geven
op de vier afzonderlijke wielen blijft de auto
veilig zijn koers vervolgen.
Stel, de auto maakt een linkerbocht en breekt
daarbij aan de achterkant uit. Hierbij spreken
we van overstuur. Bij deze situatie wordt er
gestabiliseerd door een remingreep te geven op
het rechter voorwiel. Hierdoor ontstaat er een
vast punt waarom de auto kan gaan draaien
zodat deze weer in de gewenste koers komt.
Wanneer de auto in een linkerbocht rechtdoor

ESP-remingreep

Wieldwarskracht

Giermoment
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