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Постійні дослідження впливу електронної системи управління на
транспортний засіб, динамічну стійкість і контроль руху має вирішальне
значення для таких характеристик транспортного засобу як динаміка, стійкість і
керованість. Показниками стійкості автомобіля при криволінійному русі є
критичні швидкості по бічному ковзанню і бічному перекиданню, критичні
кути косогору (кут поперечного ухилу дороги) по бічному ковзанню і по
бічному перекидання.
Існують такі методи зниження перекидання транспортних засобів в
цілому можна розділити на три категорії:

Активна система рульового керування, в якій передній кут повороту
рульового колеса активно виправляється для того, щоб змінити стійкість
автомобіля. Ця система вже реалізована в BMW з метою забезпечити зміну
передаточного відношеня рульового керування, і забезпечити маневрування
автомобіля та стійкість.

Створення поворотного моменту, який функціонує шляхом
застосування гальм, щоб створити додатковий момент для зміни курсової
стійкості.

Активне рульове керування задньопривідних автомобілях. Це не
тільки переваги в маневреністі автомобіля, але і стабільність рульового
керування, при використанні асиметричої гальмівної системи.
Існують різні комбінації цих систем. Всі три системи мають свої
переваги та недоліки. З активним рульовим керуванням, бічні сили, для яких
повинні бути розроблені шини, тільки одна четверта частина поздовжньої сили,
який має бути створений при гальмуванні, щоб забезпечити такий же внесок в
момент маневрування. Система управління для забезпечення стійкості проти
перекидання шляхом активного регулювання кута повороту рульового колеса і
застосування гальм, з метою зниження перекидання транспортних засобів і
досягання бажаної траєкторії.
Розглянемо додаткову систему для попередження перекидання і
занесення автомобілів (рис. 1). Додатковий привід підключений до рульового
механізму, який генерує синусоїдальні пульсації на рульовому механізмі, коли
автомобіль досягне встановленого порогу по заносу. Частота і амплітуда
імпульсу вибирається на основі динамічних характеристик автомобіля.
Змодельовані результати ясно показують, що, застосовуючи цей метод запас
стійкості транспортного засобу збільшується. Завдяки цьому новому підходу,
контролер налаштовується до дороги і дорожніх умов, простий в реалізації, і не
втручається в управління автомобілем. Тим не менш, пульсація може
відчуватися водієм і може бути інтерпретована як попередження небезпечного
становища.
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Рисунок 1 – Рух автомобіля з активною системою рульового керування
(а) та без неї (б).
В імпульсних системах рульового керування, передній кут повороту
рульового колеса регулюється таким же чином, як гальмівне зусилля
регулюється в гальмуванні ABS: імпульс додається або віднімається з датчиків
рульового механізму, дає внесок у забезпечення стійкості автомобіля. При
симетричному імпульсі збільшується оригінальний коефіцієнт перекидання.
несиметричні імпульси однак показують кращі результати. Контроль частоти а
також амплітуда імпульсу є важливими параметрами управління і вибирається
на основі динамічних характеристик автомобіля.
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