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W referacie opisano prób� stworzenia uniwersalnego algorytmu działania układu ESP, który 

umo�liwiałby zachowanie stabilno�ci pojazdu dla wi�kszo�ci sytuacji drogowych wyst�puj�cych 

w warunkach rzeczywistych. Pokazano jego struktur�, jak równie� zwrócono uwag� na parametry 

dynamiki pojazdu, które maj� w algorytmie znaczenie decyzyjne. Uzasadniono wybór wielko�ci 

regulowanych. Praca zawiera weryfikacj� numeryczn� działania algorytmu na uproszczonym 

modelu pojazdu o dziewi�ciu stopniach swobody, jak równie� przedstawia jego realizacj� prak-

tyczn� dla przypadku autobusu dalekobie�nego Jelcz PR110D. 

1. Wprowadzenie 

Gwałtowny rozwój elektroniki i komputeryzacji, jak równie� rosn�ce wymagania 

zwi�zane z bezpiecze�stwem czynnym pojazdów zmuszaj� producentów współcze-

snych samochodów do stosowania elektronicznych urz�dze� kontroli dynamiki pojaz-

du. Urz�dzenia kontroli po�lizgu przy hamowaniu – ABS i rozp�dzaniu – ASR stano-

wi� w wi�kszo�ci standardowe wyposa�enie nowoczesnego pojazdu. Powy�sze regu-

latory działaj� jedynie w zakresie ruchu prostoliniowego. 

Uzupełnieniem automatycznych urz�dze� regulacji ruchu s� systemy czuwaj�ce 

nad zachowaniem stabilno�ci pojazdu podczas ruchu krzywoliniowego, oznaczone 

skrótem ESP (Electronic Stability Program) lub VSC (Vehicle Stability Control). 

 W przypadku pojawienia si� nadmiernego po�lizgu bocznego, urz�dzenie ESP za 

po�rednictwem układu hamulcowego generuje siły wzdłu�ne w kontakcie odpowied-

niego koła (kół) z nawierzchni� tak, aby mo�liwe było wytworzenie momentu stabili-

zuj�cego wzgl�dem osi prostopadłej do płaszczyzny jezdni. Opisany sposób działania 

klasyfikuje regulatory ABS i ASR w roli podrz�dnej w stosunku do regulatora ESP, 

gdy� ich działanie ogranicza si� jedynie do kontroli warto�ci po�lizgu koła. Istnieje 

równie� mo�liwo�� regulacji momentu nap�dowego, który w sytuacjach skrajnie nie-

bezpiecznych powinien by� redukowany. 

Pomimo, i� schemat działania urz�dzenia ESP jest szeroko znany i rozpowszech-

niony, to temat jako�ci działania tych układów wci�� jest rzadko poruszany, gdy�

nadal brak jest jednoznacznych kryteriów oceny jego działania. 
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Poznanie algorytmu działania regulatora ESP pozwala na okre�lenie parametrów 

dynamiki pojazdu, które maj� znaczenie decyzyjne, a warto�� uchybu regulacji tych 

parametrów pomo�e oceni� urz�dzenie ESP pod k�tem skuteczno�ci jego działania. 

Algorytmy układów ESP stosowane we współczesnych pojazdach s� wci�� pilnie 

strze�on� tajemnic� koncernów samochodowych, a o ich budowie trudno jest si� jed-

noznacznie wypowiedzie� bazuj�c jedynie na podstawie bada� drogowych pojazdów 

seryjnych. 

W zwi�zku z powy�szym w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej podj�to 

prób� opisania algorytmu urz�dzenia ESP w odniesieniu do pojazdów ci��arowych  

z pneumatycznym układem hamulcowym. Algorytm uwzgl�dnia działanie podrz�d-

nych regulatorów ABS i ASR, i stanowi kontynuacj� bada� nad urz�dzeniami automa-

tycznego sterowania. 

2. Zasada działania urz�dzenia ESP 

Zasada działania urz�dzenia ESP sprowadza si� do ci�głego porównywania  toru 

jazdy zamierzonego przez kierowc� z torem jazdy rzeczywi�cie realizowanym pod-

czas ruchu pojazdu. Znany k�t skr�tu kierownicy, jak i oszacowana liniowa pr�dko��

�rodka masy pojazdu s� wielko�ciami zadanymi – nastawami wypracowanymi przez 

kierowc�. Pomiar pr�dko�ci dokonywany jest za pomoc� czujników pr�dko�ci k�towej 

kół i stanowi warto�� u�rednion� prawej i lewej strony pojazdu. Ci�gły pomiar tych 

dwóch wielko�ci umo�liwia obliczenie warto�ci referencyjnych: pr�dko�ci k�towej 

pojazdu wzgl�dem osi prostopadłej do płaszczyzny jezdni i przyspieszenia poprzecz-

nego �rodka masy pojazdu. Warto�ci tych wielko�ci porównywane s� z warto�ciami 

rzeczywistymi pr�dko�ci k�towej i przyspieszenia poprzecznego zmierzonymi za po-

moc� czujników umieszczonych w poje�dzie. Wykrycie ró�nicy pomi�dzy warto�ci�

zadan� a warto�ci� zmierzon�, wi�kszej ni� ustalona czuło�� urz�dzenia stanowi in-

formacj�, �e doszło do po�lizgu jednej z osi pojazdu (nadmierna nadsterowno�� lub 

podsterowno�� pojazdu). Na tej podstawie wypracowywane s� (zgodnie z algoryt-

mem) odpowiednie warto�ci sygnału wyj�ciowego, którym jest moment stabilizuj�cy. 

Stabilizuj�cy moment obrotowy generowany jest poprzez przyhamowanie odpo-

wiedniego koła pojazdu, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia siły wzdłu�nej 

w kontakcie koła z nawierzchni�. Siła wzdłu�na wzgl�dem �rodka masy pojazdu wy-

twarza moment stabilizuj�cy pojazd. W odniesieniu do kół nap�dowych, zmiana siły 

wzdłu�nej uzyskiwana jest równie� na drodze zmiany momentu nap�dowego. 

Na rysunku 1 przedstawiono mo�liwo�ci otrzymania ��danego momentu stabili-

zuj�cego (w odniesieniu do zwrotu i warto�ci tego momentu) dla ka�dego z hamowa-

nych kół pojazdu w funkcji siły wzdłu�nej wywołanej hamowaniem. 

Hamowanie przedniego zewn�trznego koła generuje, w pewnym zakresie, pro-

porcjonalny do przyło�onej siły hamuj�cej moment stabilizuj�cy zewn�trzny, a ha-

mowanie koła tylnego wewn�trznego moment stabilizuj�cy wewn�trzny. Koło przed-

nie wewn�trzne i tylne zewn�trzne generuj� momenty o przeciwnych kierunkach  

i zale�nych od warto�ci przyło�onej siły hamuj�cej. 
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Rozwa�aj�c zmiany momentów przedstawione na rysunku 1 łatwo przewidzie�, 

które z kół powinno podlega� aktywnemu hamowaniu, aby ograniczy� nadmierny 

po�lizg osi tylnej lub przedniej pojazdu. I tak przy po�lizgu osi przedniej hamowaniu 

podlega tylne wewn�trzne koło, a nast�pnie siły hamuj�ce przyło�one s� do wszyst-

kich kół w celu redukcji pr�dko�ci pojazdu do warto�ci potrzebnej na bezpieczne po-

konanie zakr�tu. Wprowadzenie pewnego opó�nienia jest działaniem istotnym bior�c 

pod uwag� fakt, �e siły od�rodkowe działaj�ce na pojazd s� proporcjonalne do kwa-

dratu pr�dko�ci a graniczne siły tarcia pozostaj� na stałym poziomie. Wobec tego ma-

ły spadek pr�dko�ci powoduje znaczny spadek warto�ci siły od�rodkowej do poziomu 

wystarczaj�cego do zrównowa�enia przez siły boczne wyst�puj�ce w �ladzie współ-

pracy opony z nawierzchni�. Je�li po�lizgowi podlega o� tylna, siła hamuj�ca zostaje 

przyło�ona do przedniego, zewn�trznego koła w celu wygenerowania momentu stabi-

lizuj�cego. 

Rys. 1. Wpływ aktywnego hamowania poszczególnych kół na powstawanie momentu stabilizuj�cego [1]. 

Fig. 1. The influence of active braking of every wheel on creating aligning torque [1]. 

3. Algorytm urz�dzenia ESP 

Opracowany algorytm oparty został na szeregu zało�e�, które pozwalaj� na jego 

aplikacj� do samochodów ci��arowych z pneumatyczn� instalacj� hamulcow�. Przy-

kładem tego typu pojazdu jest autobus dalekobie�ny Jelcz PR 110D, który znajduje si�

na wyposa�eniu Instytutu Pojazdów PŁ. Przyj�te zało�enia brzmi� nast�puj�co: 

- istnieje mo�liwo�� równoczesnej ingerencji w działanie układu hamulcowego 

i układu sterowania silnika (poło�enie listwy z�batej pompy wtryskowej), 
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- wielko�ciami decyzyjnymi w algorytmie s�: k�t skr�tu koła kierownicy, pr�d-

ko�� k�towa wzgl�dem osi OZ prostopadłej do płaszczyzny jezdni, przyspie-

szenie poprzeczne pojazdu, przyspieszenie wzdłu�ne pojazdu, 

- w dowolnej chwili istnieje mo�liwo�� wygenerowania momentów hamuj�-

cych dla jednego, dwóch, trzech, b�d� wszystkich kół pojazdu, 

- w dowolnej chwili istnieje mo�liwo�� zaniku momentu hamuj�cego na po-

szczególnych kołach pojazdu, 

- generowanie momentu hamulcowego zapewnia dwustanowy modulator ESP 

realizuj�cy dwa stany: zwi�kszania i zmniejszania ci�nienia w pneumatycz-

nym obwodzie hamulcowym jednego koła, 

- przyjmuje si�, �e warto�� momentu hamuj�cego przyjmuje dwa stany: zera  

i warto�ci momentu hamuj�cego odpowiadaj�cemu maksymalnej sile wzdłu�-

nej dla nawierzchni okre�lonej warto�ci� współczynnika przyczepno�ci przy-

lgniowej �, z uwzgl�dnieniem stałej czasowej narastania ci�nienia w siłowni-

ku hamulcowym, 

- zmiana momentu nap�dowego silnika realizowana jest za po�rednictwem si-

łownika pneumatycznego i zaworu elektropneumatycznego proporcjonalnego. 

Opracowany algorytm w postaci schematu blokowego składa si� z czterech modu-

łów przedstawionych na rysunku 2. 

Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu sterowania urz�dzeniem ESP. 

Fig. 2. Function scheme of ESP algorithm. 
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3.1. Blok wej�ciowy 

Blok wej�ciowy odpowiedzialny jest za pomiar parametrów dynamiki ruchu po-

jazdu istotnych z punktu widzenia działania algorytmu. W opracowanym algorytmie 

s� to: 

- k�t skr�tu koła kierownicy - αk, 

- pr�dko�� k�towa ruchu obrotowego wzgl�dem osi prostopadłej do płaszczyzny  

jezdni  OZP - 
•

Ψ , 

- pr�dko�ci obrotowe poszczególnych kół pojazdu n1…n4, 

- przyspieszenie wzdłu�ne pojazdu - ax, 

- przyspieszenie poprzeczne pojazdu - ay. 

3.2. Blok obliczeniowy 

Blok obliczeniowy przeprowadza obliczenia wielko�ci fizycznych zwi�zanych  

z ruchem pojazdu, których pomiar w czasie rzeczywistym nie jest dokonywany lub 

wykonanie takiego pomiaru ze wzgl�dów technicznych byłoby niemo�liwe. Wszyst-

kie obliczenia dokonywane s� na podstawie zmierzonych warto�ci wielko�ci fizycz-

nych i w oparciu o dane konstrukcyjne pojazdu.  

Głównym zadaniem bloku obliczeniowego jest wyznaczenie warto�ci trzech pod-

stawowych parametrów ruchu: 

- pr�dko�ci wzdłu�nej pojazdu Vx, 

- teoretycznej pr�dko�ci k�towej ruchu obrotowego wzgl�dem osi OZp - t

•

Ψ , 

- teoretycznego przyspieszenia poprzecznego - ayt. 

Do wyznaczenia pr�dko�ci wzdłu�nej pojazdu Vx układ wykorzystuje sygnały 

pomiarowe odwzoruj�ce pr�dko�ci obrotowe kół n1…n4 i warto�� przyspieszenia 

wzdłu�nego ax. W przypadku gdy pojazd porusza si� ruchem jednostajnym (ax=0), 

pr�dko�� pojazdu Vx jest obliczana jako �rednia pr�dko�� spo�ród pr�dko�ci liniowych 

poszczególnych kół. 

W przypadku pojawienia si� sygnału informuj�cego o przyspieszeniu wzdłu�nym 

ax  obliczany jest liniowy przyrost b�d� spadek pr�dko�ci (w zale�no�ci od znaku przy-

spieszenia ax) od ostatniej warto�ci pr�dko�ci podczas ruchu jednostajnego. Gdy przy-

spieszenie ax nie jest stałe, wówczas po zadanym czasie ∆ b�d�cym okresem zmian 

warto�ci przyspieszenia, przyjmowana jest nowa warto�� ax.  

Teoretyczna pr�dko�� k�towa ruchu obrotowego t

•

Ψ  jest to pr�dko�� k�towa 

wzgl�dem osi OZp jak� posiadałby pojazd poruszaj�cy si� po łuku drogi o promieniu 

wyznaczonym przez k�t skr�tu koła kierownicy bez uwzgl�dniania zjawiska znoszenia 

koła ogumionego i utraty stabilno�ci poprzecznej. 

1

1

2

2

β

β

btgL

tgVx
t

+
=Ψ

•

    
(1)

gdzie: Vx – pr�dko�� wzdłu�na pojazdu, β1 – k�t skr�tu koła wewn�trznego, L – 

rozstaw osi pojazdu, b – rozstaw kół (rys. 3). 
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Teoretyczne przyspieszenie poprzeczne ayt jest to przyspieszenie poprzeczne po-

jazdu poruszaj�cego si� po łuku drogi o promieniu wyznaczonym przez k�t skr�tu 

koła kierownicy bez uwzgl�dniania zjawiska znoszenia koła ogumionego i utraty sta-

bilno�ci poprzecznej.  

Rozkład przyspiesze� dla przypadku ogólnego (zmienna pr�dko�� k�towa  t

•

Ψ ) ob-

razuje rysunek 4. 

Rys. 3. Teoretyczna pr�dko�� k�towa (referencyjna) ruchu obrotowego  t

•

Ψ . 

Fig. 3.The reference angular velocity. 

Rys. 4. Teoretyczne (referencyjne) przyspieszenie poprzeczne ayt. 

Fig. 4. The reference lateral acceleration: 

p – przyspieszenie w globalnym układzie odniesienia,  

p//  p – składowe przyspieszenia p w globalnym układzie odniesienia,  

ax, ayt –składowe przyspieszenia w układzie odniesienia zwi�zanym z pojazdem. 

•

Ψt



Algorytm działania elektronicznego urz�dzenia stabilizacji toru jazdy 139

W celu wyznaczenia warto�ci teoretycznego przyspieszenia poprzecznego, blok 

obliczeniowy w pierwszej kolejno�ci dokonuje obliczenia promienia R (rys. 4) z za-

le�no�ci: 

21

b

tg

L
R +=

β            
(2)

Nast�pnie wyznaczony zostaje k�t γ pomi�dzy promieniem R i Rc: 

)(
R

aL
arctg

−
=γ

        
(3)

i promie� Rc: 

γcos

R
Rc =

          
(4)

Po wyznaczeniu powy�szych wielko�ci geometrycznych obliczane s� warto�ci skła-

dowych przyspieszenia p w globalnym układzie odniesienia: 

Składowa równoległa: 

2

2

//
R

RcV
p x=

          
(5)

Składowa prostopadła: 

3
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R
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(6)

Z powy�szej zale�no�ci wynika warunek na warto�� i zwrot przyspieszenia wzdłu�ne-

go ax, tak aby powy�szy ruch był ruchem jednostajnym po okr�gu: 

2

2
)(

R

aLV
a x

x

−
−=

         
(7)

Ostatecznie warto�� przyspieszenia p wyniesie: 
22

// −+= ppp .....    (8)

co przy znanej warto�ci przyspieszenia wzdłu�nego ax pozwala na obliczenie warto�ci 

teoretycznego przyspieszenia poprzecznego: 
22

xyt
apa += .....    (9)

3.3. Blok decyzyjny 

Blok decyzyjny na podstawie danych pomiarowych i obliczonej teoretycznej 

pr�dko�ci k�towej ruchu obrotowego t

•

Ψ  a tak�e teoretycznego przyspieszenia po-

przecznego ayt, w pierwszej fazie podejmuje decyzj� o ingerencji układu ESP. Zarów-

no t

•

Ψ , jak i ayt posiadaj� pewien zakres tolerancji, który wyznacza stref� nieczuło�ci 

urz�dzenia. Wielko�� obszaru strefy nieczuło�ci �wiadczy o jako�ci pracy urz�dzenia 

ESP i jest dobierana na podstawie bada� do�wiadczalnych, gdy� w głównej mierze 

zale�y od konstrukcji sterowanego pojazdu. Układ podejmuje decyzje o ingerencji 

wówczas, gdy przynajmniej jeden z dwóch parametrów przekroczy granice tolerancji. 

W drugiej fazie, zadaniem bloku decyzyjnego jest detekcja sytuacji drogowej, któ-

ra spowodowała utrat� stabilno�ci przez pojazd. Ze wzgl�du na warto�� rzeczywistej 

pr�dko�ci k�towej 
•

Ψ układ otrzymuje informacj� czy zmianie zadanego przez kierow-

c� toru ruchu pojazdu towarzyszy nadmierny przyrost k�ta ψ, czy te� zmiana ta spo-

wodowana została równoległym przesuni�ciem bryły pojazdu na skutek sił prostopa-

dłych do podłu�nej osi pojazdu. Ta własno�� algorytmu pozwala rozwa�a� wpływ na 
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dynamik� pojazdu takich czynników, jak boczny wiatr, czy nachylenie poprzeczne 

płaszczyzny jezdni. Wysok� czuło�� urz�dzenia w takich sytuacjach zapewnia odpo-

wiednio dobrany zakres tolerancji przyspieszenia poprzecznego ay w stosunku do za-

kresu nieczuło�ci dla parametru pr�dko�ci k�towej
•

Ψ . 

Dzi�ki ci�głemu �ledzeniu poło�enia koła kierownicy układ rozpoznaje intencje 

kierowcy co do kształtu obranego toru jazdy, który w przypadku zamierzonego ruchu 

prostoliniowego, mo�e na skutek utraty stabilno�ci, zmieni� swój kształt na krzywoli-

niowy. Czyni to opracowany algorytm wra�liwym na przypadki utraty stabilno�ci 

podczas jazdy na wprost, wliczaj�c w to jazd� po nawierzchni typu µ-split, jazd� po 

nawierzchni o skokowo zmiennym współczynniku przyczepno�ci, wpływ wiatru 

bocznego itp. 

Zestawienie danych dotycz�cych skr�tu kół i rzeczywistej pr�dko�ci k�towej
•

Ψ , 

daje obraz zachowania si� pojazdu podczas pokonywania krzywoliniowych odcinków 

drogi. 

W przypadku pojazdów kategorii M3, czyli autobusów, zmiana poło�enia �rodka 

ci��ko�ci jest funkcj� liczby i rozmieszczenia pasa�erów. Pojazd z natury podsterow-

ny mo�e w łatwy sposób sta� si� pojazdem nadsterownym. W szczególnych, krytycz-

nych sytuacjach drogowych, kierunek rzeczywistej pr�dko�ci k�towej 
•

Ψ mo�e by�

przeciwny do pr�dko�ci k�towej teoretycznej t

•

Ψ wynikaj�cej z zadanego przez kie-

rowc� k�ta skr�tu kierownicy. 

Wszystkie opisane powy�ej przypadki ruchu krzywoliniowego blok decyzyjny al-

gorytmu jest w stanie rozpozna� poprzez porównanie ze sob� warto�ci pr�dko�ci k�-

towej rzeczywistej 
•

Ψ  z warto�ci� pr�dko�ci k�towej teoretycznej t

•

Ψ . 

W ko�cowym etapie pracy bloku decyzyjnego analizie poddawane s� warto��  

i zwrot rzeczywistego przyspieszenia wzdłu�nego ax. Pozwala to na okre�lenie czy 

pojazd porusza si� ruchem jednostajnym, przyspiesza czy te� hamuje. 

W wyniku szczegółowej analizy zmierzonych parametrów ruchu pojazdu z po-

mocniczymi warto�ciami wielko�ci obliczonych mo�liwa jest bezbł�dna detekcja ka�-

dego przypadku ruchu po utracie stabilno�ci przez pojazd. Bezbł�dne rozpoznanie 

zaistniałej sytuacji drogowej i stanu ruchu pojazdu w danej chwili jest warunkiem 

koniecznym w celu wypracowania wła�ciwych sygnałów wysyłanych do urz�dze�

wykonawczych i stanowi rdze� opracowanego algorytmu, co bezpo�rednio przekłada 

si� na jako�� pracy urz�dzenia i zachowanie bezpiecze�stwa w sytuacjach skrajnie 

niebezpiecznych. 

3.4. Blok wykonawczy 

Blok wykonawczy odpowiedzialny jest za wypracowanie sygnału logicznego – 

– steruj�cego, którym wysterowane zostan�: 

- port obsługuj�cy cewki dwustanowych modulatorów ESP, 

- port obsługuj�cy sterowanie elektropneumatycznym zaworem proporcjonal-

nym. 
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4. Badania symulacyjne algorytmu ESP 

Dokonano szeregu eksperymentów numerycznych, których celem było okre�lenie 

poprawno�ci działania opracowanego algorytmu i wpływu zmiany czuło�ci parame-

trów decyzyjnych na trajektori� ruchu pojazdu. Przykładowe trajektorie ruchu �rodka 

masy dla manewru ruchu po okr�gu przedstawiono na rysunku 5. 

  

a) 

b) 

Rys. 5. Zmiany trajektorii ruchu �rodka masy pojazdu dla nawierzchni o współczynniku przyczepno�ci: 

a) �=0,1 i b) �=0,8. 

Fig. 5. The changes of trajectory of center of mass for pavement determined by traction coefficient from 

a) �=0,1 to b) �=0,8. 
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5. Badania drogowe autobusu z urz�dzeniem ESP 

W celu weryfikacji przyj�tych zało�e� i eksperymentów numerycznych dokonano 

aplikacji algorytmu do pojazdu badawczego – autobusu Jelcz PR110D b�d�cego na 

wyposa�eniu Instytutu Pojazdu  Politechniki Łódzkiej. Przykładowe przebiegi pr�dko-

�ci k�towej referencyjnej i zmierzonej podczas manewru ruchu po okr�gu przedsta-

wiono na rysunku 7. 

Rys. 6. Przebieg pr�dko�ci k�towej referencyjnej i zmierzonej dla manewru jazdy po okr�gu bez działaj�-

cego algorytmu ESP (a), z działaj�cym algorytmem (b). 

Fig. 6. The reference angular velocity and the measured angular velocity without ESP algorithm (a) and 

with ESP algorithm (b). 
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6. Wnioski 

1. Badania dynamiki pojazdu z prototypowym algorytmem urz�dzenia ESP po-

twierdzaj� konieczno�� stosowania automatycznych urz�dze� stabilizacji toru 

jazdy w odniesieniu do pojazdów ci��arowych z pneumatyczn� instalacj� ha-

mulcow�. 

2. Zmiana czuło�ci parametrów decyzyjnych nie ma istotnego wpływu na kształt 

trajektorii ruchu pojazdu. 

3. Istotny wpływ na kształt trajektorii ma warto�� siły wzdłu�nej generowanej  

w kontakcie koła z nawierzchni�, a wi�c i momentu hamuj�cego przyło�onego 

do koła. Wpływ ten jest szczególnie zauwa�alny na nawierzchni o dobrej przy-

czepno�ci, gdzie siła hamuj�ca mo�e osi�ga� znaczne warto�ci. 

4. Zwi�kszeniu czuło�ci parametrów decyzyjnych towarzyszyło zmniejszenie 

ró�nic pomi�dzy warto�ciami zadanymi i rzeczywistymi parametrów decyzyj-

nych, co bezpo�rednio wi��e si� z cz�stotliwo�ci� pracy modulatorów ESP. 
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The algorithm of ESP device 

S u m m a r y  

The development of electronic engineering and computer science caused increasing of on-board elec-

tronic units which are installed in every new car. Some of them are responsible for improving safety level 

of passengers, in a way, which does not allow to lead vehicle to lose its stability. The most sophisticated 

devices can keep stability of vehicle during curvilinear movement. They are called Electronic Stability 

Control (ESP). The car companies don’t publish any information about algorithms of ESP and profes-

sional literature contains only the basic information about this unit. That’s why the algorithm of ESP is 

still commonly unknown. The paper describes the universal algorithm of ESP which contains as many 

traffic cases as possible. The structure of algorithm was shown. The authors have paid attention to pa-

rameters of vehicle’s dynamic, which have decisional meaning. The numerical and experimental verifica-

tion was enclosed. 


