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ELEKTRONICA
Hoe werkt Trailer Stability Assist?

Foto’s/Tekeningen: Opel

Opel ondersteunt bij onstabiel caravanspan

In de eerste modellen van de huidige Astra liet Opel het ESPplus debuteren, ESP met

extra stabilisatiefuncties. Een daarvan was TSP, trailer stability program. Een uitkomst

voor landen als Nederland waar de caravan zeer geliefd is. De aanhangerfunctie in

het ESP is hoog ontwikkeld, liet Opel ons ondervinden.

“Trek maar op tot 110”, instrueert Eberhard
Meyer, de aanhangerspecialist in de onderstel-
ontwikkeling bij Opel. Niks aan de hand. Om
het stuurwiel van de auto zitten plakkertjes, he-
lemaal bovenaan en op éénachtste omwenteling
links daarvan. “Nu één rukje tot aan die marke-
ring”.
Gelukkig rijden we zonder overig verkeer op een
gigantische lap asfalt, de testbaan Pferdsfeld die
Opel maakte van een vroegere landingsbaan
voor C5 Galaxy vrachtvliegtuigen die Ameri-
kaans militair materieel aanvoerden, behorend
tot ’s werelds grootste vliegtuigen. De riante
tandemascaravan achter ons gaat als een
speelse hond steeds harder aan de trekhaak ruk-
ken. Automatisch maakt de auto een halve
noodstop, althans een forse remingreep die ons
vertraagt tot 70 km/h en de caravan meteen
braaf in het spoor brengt.
Dat is de enige goede remedie als een aanhan-
ger boven de ‘kritische snelheid’ gaat slingeren.
Fors remmen om veilig onder die snelheid te
komen. Doordat de oplooprem van de aanhan-
ger geactiveerd wordt trekt de auto hem recht.

Aangepaste reactie
Bij een ongeremde aanhanger werkt dat niet zo
goed. Er wordt wel geadviseerd om bij slingeren
juist gas te geven en hem zo weer recht te trek-

ken. Maar dat maakt de zaak alleen erger, als je
al boven de kritische snelheid zit. Dat is de snel-
heid waarbij een ingezette slingering zichzelf
begint te versterken. De aanhanger is niet meer
stabiel, doorgaans als gevolg van teveel gewicht
achter de as van de aanhanger.
Theoretisch helpt gasgeven, dus harder trekken. 
Alleen kom je dan nog verder boven de kritische
snelheid. Elk zijdelings duwtje brengt een
nieuwe zelfversterkende slingering teweeg. Een
hobbel in de weg, zijwind, of het passeren van
een vrachtwagen. Alleen door te remmen kom
je onder de kritische snelheid, waar de aanhan-

ger nog braaf de trekkende auto volgt.
Is de slingering niet zo sterk, dan grijpt TSA ook
minder heftig in. Des te minder kans is er dat
achterliggers schrikken. Uiteraard activeert TSA
de remlichten, maar het remt toch wel flink om
snel de slingering te stoppen. “Vooral bij lich-
tere trailers, zoals met boten, reageert TSA ge-
matigd”, doceert Meyer. “Om de bestuurder
geen vals gevoel van veiligheid te geven zal na
drie lichte ingrepen altijd een forsere ingreep
volgen. Dit om de bestuurder duidelijk te waar-
schuwen dat hij niet boven de kritische snelheid
moet rijden.”

Veiliger trekken
met TSA

Als de aanhanger gaat kwispelen helpt alleen rem-
men, hebben we geprobeerd met 1800 kg aan de
haak. De TSA-functie die Opel bij montage van een
trekhaak toevoegt doet dat automatisch, tijdig en
gedoseerd.
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Peter Fokker

Aangepast regelorgaan
TSA lijkt een vrij simpele uitbreiding van ESP.
Dat systeem herkent slingeren van de auto, met
zijn sensoren voor gierhoek en stuurwielstand.
Aan de frequentie van de slingering, verklaart
Eberhard Meyer, herken je dat een aanhanger
de oorzaak is. Dan krijg je een regelmaat van 0,6
tot 1,5 Hz in de slingering. 
Om die frequentie te meten zijn drie slingerin-
gen nodig, TSA grijpt dus niet onmiddellijk in
als het slingeren begint. Daarom wordt nu ge-
studeerd op een systeem dat op aanhangers ge-
monteerd kan worden, waarmee het slingeren
eerder waarneembaar zou zijn.
Alleen als een aanhanger elektrisch aangesloten
is komt TSA in werking. Staat een fietsendrager
op de trekhaak, dan treedt die typerende slin-
gerfrequentie niet op en zal TSA niet reageren.
Verder werkt TSA niet beneden 70 km/h. Het uit-
gangspunt is dat een auto en aanhanger zonder
grote technische gebreken nooit onstabiel wor-
den bij lagere snelheid. Daarnaast is het voor de
verkeersveiligheid niet wenselijk dat TSA verder
afremt.
“Voor TSA verwerkt het regelorgaan 160 extra
metingen. Dat vereist meer rekenkracht dan
standaard ESP heeft. Daarom leveren we TSA al-
leen in combinatie met een trekhaak, met een
andere ESP-regeleenheid in de auto.” Het is niet
zo dat de trekhaak iets speciaals heeft, het aan-
gepaste ESP zou ook werken met een niet af-fa-
briek gemonteerde haak.

Praktische tips
Als eerste kreeg de Astra ESPplus met TSA, een
jaar later kwam het voor de Vectra/Signum. Ook
de suv Antara kan met TSA geleverd worden. In
overweging is of de Corsa met TSA uitgerust
moet worden, de nieuwste versie is geen klein
autootje meer en kan al serieuze aanhangerge-
wichten trekken. Behalve dan in ons land, stel-
len we verbijsterd vast. Hier blijkt alleen de
Vectra/Signum voor €650,- leverbaar met trek-
haak en TSA. Bij de Astra en Antara ontbreekt
die optie.
Dan moet je het redden met praktische aanwij-
zingen. Zoek op wat de maximale kogeldruk op
de haak mag zijn, en gebruik die volledig. Leg
de lading in een aanhanger zo dicht mogelijk
bij de as, meer vóór de as tot de maximale kogel-
druk is bereikt, en zo min mogelijk lading hele-
maal achterin de aanhanger. Dat geeft de meest
stabiele combinatie. Denk er bij vakantieritten
aan dat de caravan berg-af minder stabiel wordt,
en de kritische snelheid dus lager ligt dan berg-
op of op vlakke weg. �

Verkeerde belading, te hoge snelheid, hobbel in de
weg of zuchtje zijwind, verkeerde reactie. Dan krijg
je dit, het schrikbeeld dat elk jaar weer voor een
aantal caravanners werkelijkheid wordt.

Meting van de kogeldruk is belangrijk, het is een
factor die grote invloed heeft op de stabiliteit van
een aanhanger en autocombinatie. Maximale ko-
geldruk volgens voorschrift komt de rijstabiliteit
ten goede. 

Een overzicht van de vele mechatronische functies
die in Opel’s topmodel Vectra kunnen voorkomen.
Inclusief een paar die nog in ontwikkeling zijn. TSA
deelt systemen en sensoren met andere functies,
maar daar is wel extra rekenkracht in het rem-
systeemstuurapparaat voor nodig.
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Mechatronische functies Opel Vectra

Passieve veiligheid
Botssensoren

Airbagsysteem

Gordelspanners

Stoelbezettingherkenning

Vooruitziende botsbescherming*

Actieve veiligheid
Interactief Dynamisch Rijsysteem (IDS):

Antiblokkeer remsysteem (ABS)

met bochtremregeling (CBC)

Elektronische remkrachtverdeling (EBV)

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESPplus)

Antidoorslipregeling (TCplus)

Zuinigheid
Motormanagement

Lambdasonde/roetfilter

Adaptieve gasklepbediening

Klopsensor/ontstekingsregeling

Transmissiesturing (automaat)

Comfort
Automatische klimaatregeling (AAC)

Licht:

Automatische hoogteregeling

Automatisch dimmen (ALC)

Adaptieve koplampen (AFL)

Regensensor
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Zie op www.AMT.nl/Video/Veiligheid hoe
op de testbaan Pferdsfeld gedemon-
streerd werd hoe TSA op een caravancom-
binatie werkt.

IDSplus-onderdelen:

Elektronische schokdemperregeling (CDC)

Integratie van alle rijdynamieksystemen (ICC)

Stuurhoeksensor

Gierhoeksensor

Aanhanger-stabiliteitsprogramma (TSA)

Bandenspanningverliesbewaking (DDS)

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)

Variabele stuurbekrachtiging

Adaptief navigatiesysteem met AFL-sturing*

Voertuig-naar-voertuig communicatie*

Actieve zijwindcompensatie*

* in ontwikkeling
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