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Mercedes ESP verhoogt actieve veiligheid
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gen, en wel in de richting van de zij-
de waarde afremming plaatsvindt.

MeI dil gegeven in het achter-
boofd werd zo' n lien jaar geleden
bij Robert Bosch een werkgroep sa-
mengesteld. om met gebruik van de
bmdwnre van ABS en ASR te on-
derzoeken boe een en ander tot een
betrouwbare èn betaalbare 'Fahrdy-
twnikregelung' gerealiseerd zou
bmnen worden. Eén van de nauw
daarbij belrokken techn iei was nve-
rigens de Nederlander Anion van
Zanten. En 7.0 werd de Bosch Fahr-
DynamikRegelung IFOR) ontwik-
keld. Daar echter soortgelijk onder-
zoek (project 'Quersehlupf-
regelung'l ook bij Mercedes-Benz
plaatsvond. besloten beide in 1992
de krachten Ie bundelen.

Natuurlijk is ook BMW op dil
gebied met Bosch gaan samenwer-
ken en zal de Beierse fabrikant vol-
gend jaar met een soortgel ijk sy s-
teem onder de naam DSC3 (Dyna-
mic Stability Control) op de markt
komen. Dat lijn dan al drie ver-
schillende namen voor in wezen
hetzelfde systeem. wam Mercedes
noeml hel hare ESP (Electronic Sta-
bility Program J. Alom verwarring
dus!

Imussen is Mercedes wèl de eer-
Sie. wanl de 5 6IXI Coupé is er dit
voorjaar al standaard mee uitgerust.

D&onderdelen van het door Bosch
en Merced&s-Benz ontwikkelde
FOR·mp. ESP·systeem dat de au-
to In geval van een slip op koers
helpt te houden. Het Is alleen tee-
pasbaar als de auto reeds Is voor·
zienvan ABS enASR, waar hel
nauw mee samenwerkt.

Successievelijk en nog dit jaar zul-
len de overige modellen van de S-
en St-klasse aan de beun komen.
Als optie zal de prijs in Duitsland
mnd de 1500 Mark komen te liggen
(ASR reeds aanwezig. anders circa
3800Mark).

Complexe regeling!
Het betrouwbaar opvangen/corrige-
ren van een s IiP onder alle denk bare
rijomstandigheden. verlangt ook
van de tee hniek een sne 1en ade-
quaat ingrijpen. Ook als de bestuur-
der daarbij rnatig of krachtig remt.
al dan n iet gas geeft. plotseling in
een bocht gas terugneemt of door
gladheid wordt verrast. dan wel snel
moet uitwijken. Daarvoor moet hel
regelsysteem dus ook snel elke on-
gewenste gedraging van de auto
kunnen onderkennen, beoordelen
en zoned ig corrige ren. Tevens dient
het effect van averechts handelen
van de bestuurder 7,(1 goed mogelijk
verzacht te worden {wat sturen be-
treft echter onmogelijk). Dil alles
s telt niet alleen hoge eisen aan de
precisie van de diverse sensors.
maar ook aan de kwal iteit en de
snelheid van de regeling zelf.

Om nu de gedragingen van een al
dan niet remmende auto die in een
sl ip ge raakt te kunnen reg is treren,
lijn er meer sensors nodig dan de
wiel- en remdruksensors van hel
ABS-systeem: een stuurhoeksensor
(al toegepast bij 4MATICj, een
gie rsnethe idsse nsor en. naar geble-
ken is. ook een dwarsversnellings-
sensor. Tevens dient de rijsnelheid
in de regeling te worden beirokken.

Dw.rsversnelling en gieren
De dwarsversnellingssensor is no-

- .
- - .

dig om een schatting mogelijk te
kunnen maken van de sliphoek die
de auto op een kritiek moment
maakt De bij een auto (nog) niet di-
rect meelbare slipboek is de hoek
die de auto maakt mei de richting
waarin hij slipt. Elke auto heeft een
bepaalde maximum sliphoek. af-
bankelijk van voornamelijk de lig.
ging van het zwaartepunt en de ma-
ximaal mogelijke stuuruitslag.
Wordl de maximum sliphoek over-
schreden. dan is zelfs de beste cou-
reur niet meer in staat om een spin
te voorkomen. Hetzelfde is bij
FORJESP hel geval als de auto zó
dwars komt te staan. dat diens

zwaartepunt buiten het remmende
voorwiel komt te liggen (averechts
effect! J. Het klein houden van de
sliphoek is dus ook hier van het
grootste belang.

Het' gieren' van een auto tenslot-
te. is bet in bet horizontale v lak ma-
ken van een zwenkbeweging rond
diens zwaarrepurn. zoals gebeurt bij
hel nemen van een bocht of tijdens
een slip. Als de auto in een bocht
van achteren wegslipt (overstuur),
is die gierbeweging groter/sneller
en bij van voren wegslippen (onder-
stuur) kleiner/langzamerdan bij
normaal rijden door die bocht Voor
de bes 1uitvorming vanher regelsys-
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ONDERSTELLEN
Mercedes ESP verhoogt actieve veiligheid

leem is dillaalste gegeven uiteraard
van groot belang. De ingreep be-
perkt zieh nu door het voorwiel aan
de buitenbochtzijde (achterwiel-
slip) respectievelijk herachterwiel
aan de binnenbochtzijde C voor-
wielslip) krachtig doch zonder
blokkeren afte remmen.

Voorde volledigheid. voordat in
een beginnende sllpsnuade afrem-
ming van het daarvoor aangewezen
wiel plaatsvindt. wordt door FORI
ESP eerst gas teruggenomen, Helpt
dat niet dan wordl pas via hel ABS
remsysteem ingegrepen. Door de
differentieclwcrking zal bij afrem-
men van het ene aangedreven wiel
het andere ter compensatie sneller
gaan draaien. De bij het sneller
draaiende wiel verhoogde aandrij-
ving en daarmee afnemende zijde-
lingse grip werken in beide geval-
len nog mee om de slip te corrige-
ren!

ZeUcorrlgerend
Samengevat komt hel er op neer dal
hel systeem in kritische omstandig-
heden eerst berekent. hoe de auto
zich overeenkomstig de wensen van
de bestuurder zou moelen gedragen
en vervolgens nagaat. hoe de auto
zich daadwerkelijk gedraagt. Zodra
een verschil wordt waargenomen en
bepaalde relevante drempelwaar-
den worden overschreden. treedt
het sy neem bliksemsnel en volgens
een speciaal ontwikkelde strategie
in werking. daarbij ook rekening

grondptaat

houdend met hel stuurkarakter (on-
der- of overstuur) van de desbetref-
fcnde auto,

En als de auto na opvang van de
eerste slip alsnog in een tweede slip
geraakt, dan wordt ook die tweede
slip door sne lie aanpassi ng van de
regeling gecorrigeerd. Alleen moet
de bestuurder dan wel nalaten. om
in paniek volkomen verkeerd te stu-
ren. De regeling zal dan namelijk in
de war kunnen geraken. Doordal
hel systeem echter zeer snel corri-
gerend ingrijpt, lullen ongewenste
schrikreacties in de regel wel uit-
blijven.

Tenslotte houdt de regeling ook
nog met zulke variabelen rekening.
als de belading van de auto en de
profieldiepte van de banden.

Dubbel rekenwerk
Fouten mag hel systeem natuurlijk
niet maken en daarom bevat de een-
trale regeleenheid twee identieke
microcomputers (geheugencapaci-
rett 48 kilobyte elk l, die beide al het
rekenwerk doen en elkaars uitkom-

In rust is de trilling stationair met op de knopen de transducers CC' en D D' en
op de anflknopen de transducers AA' en B B'. Treedt een glerbeweglng op dan
verplaatsen zich de knopen en antl/mopen In daaraan tegengestelde richting
langs de bekerwand. Hierbij wordt een tangentiale Coriollskracht opgeweld
(bekend biJ de navigatie op zee), met de maxima biJ A A' en BB'. Bij C C' en D D'
is die kracht nul. De som van deze tangentiale Coriollskrachtvectors resulteert
In een krachtvector die radiaal werkt op het trillend bekertje, onder 45x lo.v. de
kracht die de trilling opwekt. Deze kracht nu wordt gemeten door de transdu-
cers op de /mopen C C' en D D'. De amplitude ervan Is evenredig aan de gierbe-
weging.
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De door Bosch samen met gyro-
scoopspeclallst GEC Marconi
Avionics Lld ontwikkelde glersnel-
heldssensor maald I.p.v. zo'n snel-
le draaitol gebruik van de eigen-
schappen van een In Yrijwellucht-
ledig vibrerend cilindrisch beker·
tje. Het Is flexibel bevestigd op een
grondpJaat zodat het open uitein-
de vrij kan vibreren (principe tril-
gyroscoop). Op de rand Is een
krans van acht plëzo.elektrische
transducers aangebracht, in dia-
metrale paren werkend. Twee pa-
ren wekken de trilling op (In de ei-
genfrequentie van het bekertJe),
terwijl de overige twee als sensor
werken voor de trilrespons en
eventuele glerbeweglng.

sten voortdurend vergelijken, Wij-
ken die af dan schakelt FOR/ESP
zichzelf onmiddellijk uit en gaat
een lampje op het dashboard bran-
den. Hetzelfde gebeurt als een sen-
sorsignaal uitvalt nf niet betrouw-
haar wordt geacht. of als om welke
andere reden dan ook de werking
van hel systeem gaat haperen.

lnteressant is nok dat de regel-
eenheid via een zogenoemde CAN
databus (Computer Area Network)
is verhonden met die van het motor-
en transmissiemanagement (nu de
nieuwe Mercedes vijltraps auto-
maal! I. zodat voortdurend onder-
linge communicatie mogelijk is.

Praktijk bevestigt theorie
Op glad ij~ van een bevroren meer
in oord Zweden. vrij van harde
obstakels. kon de werking van
FDRIESP mei een aantal Mercedes
S- en Sf.-klassers uitgebreid ann de
tand worden gevoeld. Oök hij hoge
snelheden en provocerende koers-
veranderingen. De conclusie kan
kort zijn: hel werkt! Als dooreen
onzichtbare hand wordt de slippen-

de auto in hel gareel gehouden,
Opmerkelijk is ook dat hel an-

ublokkerend remmen van slechts
één wiel (goed hoor- en voelbaar en
daardoor dus nog beier tegen glad-
heid waarschuwend dan ABS!)
zelfs op ijs nog vuldoende effect
heeft, om de massa van de auto lOl
de gewensic koerswending te dwin-
gen. De risicoloos verkregen snel-
heidsverlaging leven daarbij nog
een extra bijdrage aan de veiligheid
nok. Met een 'gewone' auto is rem-
men tijdens L'en slip natuurlijk uil
den ooze.

Doordal hel systeem uitschakel-
baar is konden ook onder dezelfde
omstandigheden rechtstreekse ver-
gelijkingen worden gemaakt tussen
hel gedrag van de auto mei en Wil-

der deze uitermate nuttige voorzie-
ning. Moest de bestuurder hel in hel
ene geval al heel bont maken om
•de macht over hel stuur te verne-
zen'. in hel andere geval waren in-
tensief stuurwerk en l'en voortdu-
rend goed bij de les blijven nood-
zakelijk. om de slippende auto in de
hand te houden. Dil dan in geval
van een achterwielslip. Bij een
voorwietslip vah er niets te sturen
en juist in die situatie blijkt FORI
ESP nog hel meest te imponeren.
ook al vergt de reddende ingreep
dan meer tijd om effect te sorteren.

Als de banden echter alle grip
verliezen (ijzel, aquaplaningj of'de
snelheid voor de gegeven bocht
veel Ie hoog is. houdt natuurlijk al-
les op, De wellen der natuurkunde
laten zich niet foppen!

Sterk punt van hel systeem ICn-
slotte, is dal bet ervoor zorg: dal het
gedrag van de auto ook in krilische
omstandigheden aan hel verwach-
ringspatroon van de bestuurder
blijft voldoen. Schrikreacties mei
alle risico's vandien blijven dus uil.
Bovendien zal het systeem in veel
gevallen zelfs al hebben ingegre-
pen. nog voordat de bestuurder lJdt
van gevaar bewust was! Indien er
dus niet de aanleiding door wordt
gegeven. om er een roekeloze rij-
stijl up na Ie gaan houden. zal de
nieuwe omwikkeling van Bosch en
Mercedes zeker een belangrijke bij-
drage kunnen leveren aan verho-
gi ng van de verkeers veiligheid.

D.J.Boosrnan
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