autofoKus / Stabilizační systémy

I mistr tesař...
... se někdy utne, za volantem však nemusí být výsledky
hned fatální. Již osmnáctým rokem je v autech systém, které
25krát během sekundy ověří, zda vůz jede tam, kam řidič míří
volantem. Pokud ne, okamžitě zakročí.

ESP ESC DSC
VSA

Smyk na vodě může potkat i zkušeného
jezdce za volantem porsche. Se stabilizací se
však s akvaplaningem popere zdárněji.
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VSC

DSTC PSM

VDC...

... a spousty dalších obchodních označení (třeba StabiliTrak) dostaly systémy, které umí totéž:
nezávisle na řidiči zachovat stabilitu vozu, který přechází do smyku. Dnes se vžívá univerzální
označení ESC (Electronic Stability Control), které zahrnuje všechna zařízení fungující podobně
jako ESP. To je obchodní značkou stabilizace od firmy Bosch. Jeho hlavním konkurentem hlavně
v Evropě je Teves-Continental (dodavatel mj. DSC pro BMW), stabilizaci dále vyrábí např. TRW.
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JAK esc fUNGUJE
Nedotáčivý vs. přetáčivý smyk

▲

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ESC

1
2

4
3
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Proti představám většiny motoristů ESP neposouvá fyzikální zákony. V případě náznaku
nestability však dokáže individuálním přibržděním kol, případně omezením výkonu motoru, navrátit auto do požadovaného směru.

Není stabilizace jako stabilizace. ESP
od Bosche se dělí na ESP, ESP Plus a ESP
Premium, ESC od Tevesu se člení na Base,

zůstávají od roku 1995 principálně stejné
Tvoří je:
1 E lektromotor s čerpadlem a řídicí elektronikou
2 Snímače otáček kol
3 Snímač natočení volantu
4 Snímač příčného zrychlení a stáčivé
rychlosti kolem svislé osy
5 Ovládání elektroniky motoru

Nedotáčivý smyk
Vůz má tendenci pokračovat ven ze zatáčky
a nezatočit. Týká se většinou aut s pohonem
předních kol. Řidiči reagují instinktivně tak,
že kola ještě víc stočí do zatáčky, tím ale situaci naopak zhorší. Správnou reakcí je volant
na okamžik povolit a ubrat plyn, aby se přední kola zatížila. S ESP však máte situaci jednodušší: přibržděním zadního vnitřního kola se
automaticky vyvolá stáčivý efekt.

2
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE
MODERNÍHO ESC

▲ Brzdění

1. Stírání kotoučů za deště
2. Preventivní zvýšení tlaku v brzdové soustavě
3. Urychlovač brzdného účinku
4. Posílení posilovače brzd
5. Záložní systém pro případ poruchy brzd
6. Kompenzace vadnutí brzd (fadingu)
7.	Posílení brzdné síly nad úroveň zátěžového
regulátoru na zadní nápravě
8. Opatření proti škubání brzd
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▲ Zvláštní stabilizační funkce
9.
10.
11.
12.
13.

Přetáčivý smyk

Omezení nedotáčivosti
Reakce dle aktuálního zatížení
Omezení náklonu
Prevence převrácení
Stabilizace přívěsu

Není výsadou jen vozů s pohonem zadních
nebo všech kol, zaskočit může i majitele
vozu s předním pohonem, stačí necitlivě
ubrat plyn v zatáčce a odlehčená zadní
kola ztratí adhezi. Tento smyk se mnohem
hůře vyrovnává, pokud vás zaskočí. Naopak
náruživý jezdci nedají na řízené utíkání
zádi dopustit. S ESP se stáčivý efekt proti
přetočení vyvolá přibržděním vnějšího
předního kola.

▲ Asistence při řízení

14.	Zařízení pro snadný rozjezd do kopce
(hillholder)
15. Automatické zajištění brzd tlakem na pedál
16.	Aktivní natočení volantu pro efektivnější činnost
17. Volitelné zrychlení na tempomat
18. Automatické zpomalení
19. Funkce soft stop
20. Samočinná parkovací brzda
21. Asistent sjíždění svahu
22. Asistent výjezdu do svahu

1
2

▲ Další systémy

23. Nastavení optimálního brzdného tlaku
24. Automatické vyvinutí brzdného tlaku
25.	Automatická aktivace nouzového brzdění
(funkce ESP Premium)
26.	Automatická výstraha při plném brzdění
(blikající zadní brzdovky)

▲ Omezení síly motoru

27. Omezení točivého momentu během smyku
28. Omezení točivého momentu v terénu

▲ Informační funkce

29. Varování při poklesu tlaku v pneumatice
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Stáčivý moment

VYŠŠÍ DÍVČÍ
Vektorování a aktivní zásahy do řízení

24 měsíců
Tak dlouho trvá, než se implementuje moderní systém ESC do nového automobilu.
I u odvozených modelů je potřeba ladit celé zařízení přibližně rok.

Nejnovější automobily vybavené patřičnou elektronikou
dokáží stabilizaci využít mnohem lépe než dříve. Sportovnější
modely, např. v tomto čísle představený Mercedes A 45 AMG
(str. 26) nebo roadster SL, mohou aktivním přenosem točivého momentu na vnější kolo zlepšit průjezd zatáčkou, aniž
by byl vůz nedotáčivý („přepálená“ rychlost na vjezdu) nebo
přetáčivý (necitlivé přidání nebo ubrání plynu uprostřed
oblouku). Novou generaci stabilizačního systému lze navíc
propojit s aktivním řízením a během zásahu ESP jemným
posuvem volantu jednak upravit pozici kol „proti“ smyku,
jednak naznačit řidiči, jakým směrem má zatáčet pro co nejúčinnější stabilizaci vozu. Tuto funkci má i nová Škoda Octavia.

Přibrzděné vnitřní kolo
Dočasně změněná
distribuce točivého
momentu
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Může za to los!

Proč byla první až pátá generace?
1995

1997

1998

2002

V roce 1997 se po jednom
nezdařeném vyhýbacím manévru během testu ve Švédsku
převrátil revoluční MercedesBenz třídy A. Mercedes přistoupil k bezprecedentní svolávací
akci. Všem „áčkům“, novým i již
prodaným, upravil podvozek a vybavil je
zázrakem jménem ESP. A podle všeho tak
udělal stabilizačnímu systému velmi dobrou reklamu, i když o ni ve Stuttgartu zrovna
nestáli…

2010

2048

kB max

768

56

256

256

ESP 5.0

ESP 5.3

ESP 5.7

5,3

3,7

3,1

ESP 8

ESP 9

1,6

2,3

Losí test v praxi
Vyhýbací manévr z pruhu do pruhu, pro
který se vžilo označení losí test, používáme při testech i my. Simuluje rychlé objetí překážky ve vlastním pruhu a úhybný
manévr před protijedoucím vozem. Teprve
v okamžiku, kdy je řidič nucen ostře změnit
směr nejen jednou (vyhnutí se překážce),
ale dvakrát (rychlý návrat do původního
pruhu), se prověří kvality celého vozu, jeho
vyvážení, podvozku a pneumatik. Bez ESP
se v takové situaci i za sucha auto snadno
dostane do potíží, dobře to ukáže i rozdíl
mezi vlečenou nápravou a víceprvkovou (viz
např. srovnání Škody Octavia v č. 7/2013).

kg
Zní to kuriózně, ale první komerčně nabízený stabilizační systém, tedy ESP
od Bosche, byl uveden na trh v roce 1995 pod označením ESP 5.0. Vylepšenou
verzi 5.3 dostal Mercedes třídy A v roce 1997. Stabilizační systém je totiž de
facto evolucí ABS, které se do sériových aut dostalo v 70. letech. S jeho využitím
se na přelomu 80. a 90. let začalo pracovat na protiprokluzových zařízeních,
která usnadňovala rozjezd a omezovala riziko smyku při prudkém přidání plynu
v zatáčce. Až ESP, jako svého druhu pátá generace ABS a kontroly trakce, však dokázalo komplexním řízením dynamiky vozu (přibrzďováním kol, omezením točivého
momentu motoru) zajistit plnou kontrolu nad stabilitou automobilu.

ESP pomáhá i jinde. Stabilizační systém
se dodává i do užitkových vozidel nebo
autobusů.

40 ms

Každých 40 milisekund vyhodnocuje řídicí jednotka
ESP stabilitu vozu, tzn. 25x za sekundu. Moderní ABS 9.
generace dokáže totéž dokonce 200x za sekundu. Zásahy
k navrácení stability pak současné systémy umožňují
3- až 10krát za sekundu podle okolností a adheze.

Převratná změna... Poté, co se v roce 1997
Mercedes třídy A převrátil při losím testu,
dostal ESP sériově. A díky němu brzy i další

MILNÍKY ve vývoji STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU

Uvedení ESP Plus: toto zařízení komunikuje s odstupovým tempomatem, který v nejnovějších verzích využívá
data z několika radarů v přídi (i zádi) a kamerového
systému. ESP díky tomu dokáže automaticky snížit nebo
zvýšit rychlost vozu podle vpředu jednoucího automobilu.

2007

▲
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Další výrazné vylepšení elektroniky a zmenšení rozměrů.
Nově přibyla užitečná funkce pro stabilizaci připojených
přívěsů. Ta funguje tak, že se řízeným přibrzděním levých
a pravých okel omezí podélné vychylování tažného vozu
a tím i přívěsu.

2004

▲
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Zavedení mikromechanického čidla příčného zrychlení
zlepšilo funkčnost a omezilo výpadky zařízení, systém ESP
se také stává cenově dostupnějším, což mu otvírá cestu –
zatím především na úrovni příplatkové výbavy – do méně
drahých modelů.

2001

▲

Mercedes-Benz uvedl po vývoji s Boschem první vůz vybavený stabilizací pod obchodní značkou ESP (Electronic
Stability Program). Prvním vozem s ESP se stal vrcholný
sedan Mercedes třídy S (W 140), sériově jej měl dvanáctiválec S 600, za příplatek osmiválce S 420 a S 500.

1998

▲

▲

▲
1995

Poprvé se objevuje integrace elektronického vektorování
točivého momentu. Řídící jednotka na základě dat sbíraných
stabilizací posílá více točivého momentu (mj. i řízeným přibrzďováním) na vnější kolo a tím pomáhá k zatočení vozu bez
zbrzdění vozu nebo razantního omezení síly motoru.

3013

ESP dostává nové obvody pro kontrolu funkcí souvisejících s regenerativním brzděním, zejména u elektrických
a hybridních vozidel. Regeneraci tak mohou dostat i vozy
nižších cenových kategorií, dodává se ve spojení se systémem stop-start.
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BUDOUCNOST PATŘÍ KOMUNIKACI
ESP je už dnes samozřejmostí, příští rok zřejmě
dosáhne kumulované produkce 100 milionů
kusů. Vývoj jde ovšem i dál, příští generace se
zaměří hlavně na komunikaci mezi auty: jedno tak
bude varovat ostatní např. před rizikem smyku.

S

ystém ESP se sice dostal do sériového auta poprvé v roce 1995, ale
šlo o drahou a nedostupnou techniku. Změna přišla v roce 1997 poté, co
se při jednom neobvyklém testu převrátil na střechu revoluční minivůz Mercedes třídy A. Svět se tak dozvěděl dvě věci: že ve Švédsku provádějí tzv. losí test
simulující rychlé vyhnutí se obřímu paroháči a že ten nejpodivnější mercedes
všech dob se převrací. Událost nakynula
do gigantických rozměrů, třebaže se již

„Kdyby měla
všechna auta
ESP, mohlo
by se zabránit
80 procentům
nehod, během
nichž se dostal
vůz do smyku.“
Mario Kröninger,
ředitel BoschChassis
Systems Control

nepodařilo podruhé nasimulovat podobný projev nestability.
Jedno pomuchlané „áčko“ ovšem
rozjelo největší svolávací akci všech
dob: 2600 vozů bylo staženo a dovybaveno stabilizačním systémem, přibližně
100 000 objednadných vozů (a všechny
nově vyrobené) taktéž, změny se dotkly
i naladění podvozku. Stuttgartská automobilka rozjela masivní kampaň pro
navrácení důvěry, památné jsou inzeráty s malým mercedesem střechou dolů
a sloganem: Jediný způsob, jak převrátit
třídu A.
Všechno špatné je ale pro něco dobré. Stabilizační systém se téměř do druhého dne stal jednak velmi známou
novinkou, jednak najednou mnohem
dostupnějším zařízením. Jeho cesta do dalších vozů byla sice pomalá
(a moc ji neurychlila ani podobná minela s podvozkem nestabilní první gene-

race Audi TT), ale určitě rychlejší, než
kdyby se švédský novinář imaginárnímu sudokopytníkovi vyhnul opatrnějším manévrem.
Dnes jsou vedoucími dodavateli stabilizačních systémů firmy Bosch
a prostřednictvím společnosti Teves
i jeho vlastník Continental. Jak postoupila elektronika ve vozech, rozšířily se
i schopnosti stabilizačního systému.
Na jeho řídicí jednotku jsou napojeny
i desítky dalších zařízení, za všechny
jmenujme aktivní tempomat, který díky radaru a kameře dokáže držet odstup
od vpředu jedoucího vozu. Kritériem při
funkčnosti je však nejen rychlost, nově
– s nástupem tichých hybridů a elektromobilů – se sleduje třeba i hlučnost ESP,
respektive jeho elektromotoru a hydraulického čerpadla.
A třebaže funkce posledních generací zařízení od Bosche a Continentalu
jsou obsáhlé, rychlost vynikající a komfort dříve nemyslitelný, vývoj jde dál.
Aktuální spíše libůstkou než extra přínosným prvkem je schopnost reagovat
na boční vítr u luxusních mercedesů.
Příštím zásadním zlomem bude komunikace mezi jednotlivými automobily.
Vedle již kdysi pokusně provozovaných

telematických schopností (automaticky
volat pomoc v případě vystřelení airbagu, které v některých západoevropských
zemích dokázaly mj. vozy koncernu Fiat) půjde o mnohem důslednější kontakt
mezi auty.
Již dnes lze s dostupnou technikou
zrealizovat – jak nedávno dokázala automobilka Ford –, aby v okamžiku brzdění prvního auta v koloně se za ním
jedoucím vozům rozsvítila kontrolka
na přístrojové desce. Ještě dál jsou výzkumníci Mercedesu: ti zkouší varovat
okolní vozy poté, co se aktivuje ESP, například na zledovatělé vozovce v zatáčce, případně upozornit na blížící se vůz
záchranářů apod.
Zní to jako hudba budoucnosti? Nenechme se mýlit. Takové schopnosti mohou mít běžné vozy i dříve než na konci
tohoto desetiletí. Nebo byste si před deseti lety, s příchodem ESP 8. generace,
tipli, že budou vozy schopné sledovat
jízdní pruhy a pohybovat se v koloně jen
díky odstupovému radaru, aniž by se řidič dotkl pedálů plynu či brzdy?
Text: Michael Kudela

Jak funguje ESP u současných vozů?
Čtěte v rozsáhlém testu na straně 62.

Podíl ESP v nově prodaných vozech
v různých regionech světa*
100 %

2006

2007

2008

2009

2010

2011
89

82

80 %

60 %
42
40 % 33
26
22
20 % 21
18
0% 3

46
46
46
31
27
18
4

70

70

63

63

62

56

55

50
34
33
21
7

39
36
24
10

44
39
29
13

78

2012

92 NAFTA (USA, CAN, MEX)
87 Austrálie
75 Evropa

66
49
45

52 Světový průměr
49 Japonsko

35

37 Korea

15

18 Čína

Poznámky: *Osobní vozy a lehká užitková vozidla do 6 t, zdroj Bosch.
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