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BEZPIECZEŃSTWO A WYKORZYSTANIE  

INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH KIEROWCĘ 

 

W artykule omówione zostały systemy bezpieczeństwa wdrażane w pojazdów drogowych, ich wpływ na prowadzenie samo-

chodu przez kierowcę oraz zagrożenia i problemy z tym związane.  

 

WSTĘP 

Ciągły wzrost natężenia ruchu oraz liczba pojazdów przyczynia 
się do konieczności inwestowania w coraz nowsze rozwiązania 
(systemy) z zakresu bezpieczeństwa. Systemy takie są często 
najistotniejszym elementem wyposażenia pojazdu. Dzięki ich dzia-
łaniu można zminimalizować niekorzystne skutki zdarzeń drogo-
wych i uniknąć poważnego uszczerbku na zdrowiu pasażerów 
pojazdów. Ważnym zagadnieniem jest ich modernizacja oraz wpro-
wadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Postęp technologicz-
ny jest jednym z głównych czynników, zmniejszających liczbę za-
grożeń w ruchu drogowym. 

1. BIERNE I CZYNNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  

„Bezpieczeństwo bierne to zespół cech pojazdu mających na 
celu zmniejszenie skutków zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego 
z punktu widzenia wszystkich jego uczestników” [1]. Praktycznie 
każdy pojazd, który porusza się na drogach jest wyposażony w 
standardowe elementy zaliczane do systemów biernych (rys. 1.):  
– poduszki powietrzne, 
– pasy bezpieczeństwa z napinaczami, 
– odpowiednia konstrukcja nadwozia odpowiedzialna za maksy-

malne rozpraszanie energii zderzenia, 
– foteliki dla dzieci, 
– zagłówki, 
– łamana kolumna kierownicy. 

   

 
Rys. 1. Bierne systemy bezpieczeństwa 

 
Są to elementach, które mają za zadanie zapewnić maksymal-

ną ochronę przed skutkami zaistniałego wypadku. Mają one na celu 
ochronę kierowcy i pasażerów w momencie kolizji drogowej, zmini-

malizowanie niepożądanych skutków np. poprzez pochłanianie siły 
uderzenia o przeszkodę oraz utrzymanie prawidłowej pozycji użyt-
kownika pojazdu. Systemy te uratowały do tej pory miliony osób na 
całym świecie. Należy jednak pamiętać o ich poprawnym użytkowa-
niu. 

Bezpieczeństwo czynne to natomiast te elementy wyposażenia 
czy konstrukcji samochodu, których zadaniem jest niedoprowadze-
nie do wypadku czy kolizji. Mają one więc czynnie uczestniczyć w 
tym, by kierowcy i pasażerom nie stała się krzywda. Mają znaczący 
wpływ na zachowanie kierowcy, przyspieszenie podejmowanych 
przez niego decyzji, reakcji na zaistniałą sytuację, ułatwiają uniknię-
cie kolizji lub wypadku drogowego. Wyróżnia się następujące sys-
temy czynne [2]:  
– konstrukcja pojazdu umożliwiająca maksymalną widoczność w 

samochodzie, 
– układ kierowniczy, zawieszenie oraz ogumienie, poprawiające 

przyczepność do podłoża, 
– układ hamulcowy z układem wspomagania i kontroli siły hamo-

wania, 
– systemy kontroli trakcji (ABS, BAS, ASR najczęściej włączone w 

skład ESP). 
Dzięki stale rozwijającej się technice i technologii to właśnie te 

systemy wydają się być przyszłością w zapobieganiu wypadkom i 
kolizjom drogowym. Pełnią funkcję wsparcia decyzji kierowcy, cha-
rakteryzując się bardzo szybkim procesem działania oraz współ-
działaniem z innymi systemami bezpieczeństwa. 

Działanie tych systemów opiera się na pozyskiwaniu, analizie i 
przetwarzaniu różnorodnych danych generowanych przez czujniki 
umieszczone w pojeździe. Kolejne generacje pojazdów wyposażane 
są w coraz większą ilość takich czujników, zbierających dane doty-
czące m.in.: 
– prędkości obrotowej kół, 
– ciśnienia powietrza w kołach, 
– kąta skrętu kierownicy, 
– ciśnienia płynu hamulcowego, 
– poziomu zawieszenia, 
– pracy układu różnicowego, 
– prędkości obrotowej wokół osi pojazdu, 
– aktualnej prędkości pojazdu, 
– aktualnego momentu obrotowego przenoszonego na koła, 
– szybkości naciśnięcia pedału hamulca, 
– przełożenia skrzyni biegów, 
– ilości pasażerów, 
– temperatury silnika, 
– wagi bagażu, itp. 
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Na ich podstawie obliczane są optymalne parametry poszcze-
gólnych układów pojazdu i jego aktualne zachowanie, określane są 
warunki atmosferyczne i ich wpływ na obrany tor jazdy. Następuje 
regulacja momentu obrotowego, prędkości oraz siły hamowanie 
poszczególnych kół w sytuacji awaryjnej (np. podczas gwałtownego 
hamowanie na zakręcie lub śliskiej nawierzchni). Systemy te są 
stale modernizowane przede wszystkim w celu zwiększenia ich 
możliwości działania i dostosowania się do zmiennych warunków 
drogowych. 

2. INNOWACYJNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  

Rozwój techniki i informatyzacja mają duży wpływ na wiele 
dziedzin życia. Nie mogło więc zabraknąć ich również w dziedzinie 
motoryzacji. Producenci pojazdów umieszczają w pojazdach coraz 
nowsze rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo (traktowane 
priorytetowo), poprawiające komfort i swobodę podróżowania. 
Rozwiązania innowacyjne takie jak system Lane Assist (rys. 2.) 
mające na celu ostrzeżenie kierowcy o niezamierzonej zmianie toru 
jazdy działają w oparciu o dane z czujników podczerwieni, laserów 
oraz kamer znajdujących się w pojeździe. Na ich podstawie specja-
listyczne oprogramowanie systemu rozpoczyna proces wspomaga-
nia kierowcy, ostrzegając go poprzez: 
– wibracje kierownicy,  
– sygnały dźwiękowe oraz optyczne, 
– lekkie ruchy kierownicą mające na celu powrót na zamierzony 

tor jazdy. 
 

 
Rys. 2. System Lane Assist [6] 
 

System ten nie jest niestety bez wad. Należy zwrócić uwagę, 
że do optymalnej pracy potrzebuje względnie prostych odcinków 
dróg. Podczas pokonywania ostrych wiraży czujniki mogą nie być w 
stanie rozpoznać granic pasa ruchu. 

Kolejnym z rozwiązań zaliczanych do tej klasy systemów jest 
tzw. aktywny tempomat (ang. Active Cruise Control), w którym 
głównym elementem jest umieszczony w pojeździe radar. Rozwią-
zanie to, to zmodernizowany tempomat, czyli system pozwalający 
na utrzymanie pewnej z góry ustalonej prędkości. W sytuacji, gdy 
pojazd wyposażony w aktywny tempomat zbliży się do poprzedza-
jącego go obiektu ze zbyt wysoką prędkością, system oceni sytua-
cję i zwolni lub całkowicie zatrzyma pojazd. Istnieje także możli-
wość, aby system ponownie ruszył z miejsca lub przyspieszył, gdy 
zagrożenie minie. System ACC współpracuje dodatkowo z syste-
mami ESP, ABS oraz ASR. Należy zauważyć, że jak inne systemy 
tak i ten ma zalety i wady (tab. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1. Zalety i wady aktywnego tempomatu 
Zalety Wady 

 Zwiększone bezpieczeństwo, 

 Kontrola prędkości, 

 Ekonomika jazdy, 

 Wysoki komfort jazdy, 

 Integracja systemów bezpieczeństwa, 

 Kontrola otoczenia pojazdu. 

 Obniża czujność kierowcy, 

 Współpraca jedynie z automatyczną 
skrzynią biegów, 

 Podatność na warunki atmosferycz-
ne, 

 Problemy przy wykrywaniu rowerzy-
stów i pieszych, 

 Cena wyposażenia, 

 Optymalne na prostych odcinkach 
drogi. 

 
Do rozwiązań innowacyjnych zaliczany jest również tzw. asy-

stent jazdy nocnej, czyli system, którego głównym zadaniem jest 
poprawa bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej widoczności. 
System ten bazuje na technologii kamer termowizyjnych, które 
pozwalają dostrzec obiekty niewidoczne w nocy gołym okiem, np. 
ludzi, zwierzęta czy inne samochody. Dzięki temu rozwiązaniu 
kierowca ma możliwość dostrzec obiekty np. na poboczu znacznie 
wcześniej niż przy pomocy zewnętrznego oświetlenia samochodu. 
Prace nad tym systemem prowadzone są przez coraz większą 
liczbę producentów, którzy zauważyli, że jedną z głównych przyczyn 
wypadków jest właśnie niedostrzeżenie niebezpieczeństwa w takich 
warunkach. 

Duża liczba wypadków spowodowana jest także zmęczeniem 
kierowcy. Powodem może być np. ilość spędzonych w podróży 
godzin (najczęściej bez odpoczynku). Rozwiązaniem wspomagają-
cym w takich sytuacjach jest tzw. Driver Alert, czyli układ odpowie-
dzialny za analizę stanu kierowcy i reagowanie w razie: 
– prowadzenia pojazdu w sposób niekontrolowany, 
– wystąpienia oznak zmęczenia czy zasłabnięcia.  

W skład systemu wchodzą kamery monitorujące stan kierowcy 
(ruch gałek ocznych, szybkość mrugania, itp.), kamery kontrolujące 
otoczenie samochodu (dystans od innych pojazdów, odległość od 
skraju pasa ruchu) oraz czujniki (np. z zawieszenia i układu napę-
dowego) generujące dane przetwarzane na bieżąco przez komputer 
pokładowy. Przy przekroczeniu wartości dopuszczalnych kierowca 
zostaje ostrzeżony sygnałem dźwiękowym i komunikatem graficz-
nym. 

3. INNOWACYJNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  

Wprowadzenie do oferty samochodów wyposażonych w ele-
menty poprawiające bezpieczeństwo nie wpłynęło na drastyczny 
spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych (rys. 3). Statystyki 
wykazują tendencję spadkową, ale nie jest ona aż tak duża jak 
zakładano. Można nawet zaobserwować, że w 2016 roku liczba 
wypadków nieznacznie wzrosła. Jedną z przyczyn tego zjawiska 
może być zbytnie zaufanie kierowców do systemów, które miały 
wpłynąć na komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy, a w 
wielu przypadkach doprowadziły do zmniejszenia poziomu koncen-
tracji. Kolejnym powodem jest wzrost ilości pojazdów, obszarów 
zurbanizowanych oraz wzrost natężenia ruchu. Im więcej osób 
porusza się pojazdami tym większe ryzyko powstania wypadków 
drogowych. Wśród najczęstszych przyczyn wypadków wymienia się: 
– nietrzeźwość, 
– niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze, 
– nieprawidłowe wyprzedzanie, 
– zmęczenie kierowcy, 
– wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, 
– niezachowanie bezpiecznej odległości. 
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Rys. 3. Wypadki w Polsce w latach 2001-2016 [3] 

 
Kolejne lata oraz przepisy prawa przynoszą większą liczbę sa-

mochodów wyposażonych w systemy poprawy bezpieczeństwa. Dla 
obywateli oznacza to wzrost bezpieczeństwa i co za tym idzie ten-
dencji do pokładania zbytniego zaufania w te systemy. To właśnie 
kierowcy pojazdów sprawnych, wyposażonych w dużą ilość syste-
mów elektronicznego wspomagania najczęściej przekraczają do-
puszczalną prędkość i powodują najwięcej groźnych sytuacji dro-
gowych. Kierowcy pojazdów starszych jeżdżą bardziej ostrożnie 
mając na uwadze ich stan i wyposażenie. Dlatego pojawia się pyta-
nie, czy nie warto by było odciążyć kierowcy i zastąpić go w proce-
sie prowadzenia pojazdu. Dzięki nowością z dziedziny informatyki i 
mechaniki oraz wieloletnim testom i badaniom stworzone zostały 
tzw. pojazdy autonomiczne (rys. 4). 

  

 
Rys. 4. Autonomiczny pojazd Google 

 
Wyróżnia się dwie kategorie takich pojazdów, obowiązujące w 

Europie [4]: 
– w pełni zautomatyzowany pojazd wyposażony w technologie 

pozwalające systemowi wykonywać wszystkie funkcje związane 
z jazdą bez jakiejkolwiek interwencji ze strony człowieka. 

– pojazd wyposażony w technologię pozwalającą kierowcy prze-
kazać systemom pokładowym część obowiązków związanych z 
jazdą. 
Inną klasyfikacją jest ta określona przez NHTSA (ang. National 

Highway Traffic Safety Administration), wg której pojazdy dzieli się 
na [4]: 
– Poziom 0 – kierowca obsługuje wszystkie systemy pokładowe 

(hamulce, gaz, sterowanie itp.). 
– Poziom 1 – automatyka wybranych układów - kierowca nadal 

obsługuje wszystkie systemy, ale niektóre z nich są dodatkowo 
wspomagane lub mogą aktywować się samodzielnie, np. ESP, 
ABS, automatyczne hamowanie. 

– Poziom 2 – wspólne działanie zautomatyzowanych układów, 
zwalniające kierowcę z konieczności ich obsługi, np. adaptacyj-
ny tempomat i system utrzymania pojazdu w pasie ruchu. 

– Poziom 3 – poziom tzw. „automatyzacji samojezdnej” - system 
na tym poziomie jest w stanie w pełni przejąć pełną kontrolę nad 
pojazdem. Kierowca nadal musi od czasu do czasu „skontrolo-
wać” działanie systemu. Nie musi jednak w żadnym przypadku 
natychmiast przejmować kierownicy. 

– Poziom 4 – pełna autonomia - kierowca odpowiada jedynie za 
wprowadzenie adresu miejsca docelowego, po czym nie musi w 
trakcie podróży ani przez chwilę nadzorować działania systemu. 
System zarządzający pojazdem autonomicznym bazuje na da-

nych wizualnych (kamery zamontowane w samochodzie), danych z 
sensorów ultradźwiękowych wykrywających obiekty na drodze oraz 
radaru odpowiedzialnego za obserwację drogi przy ograniczonych 
warunkach zewnętrznych. Pomimo wielu czujników i dużej liczby 
gromadzonych danych, szybki rozwój takich pojazdów blokuje kilka 
poważnych problemów, m.in. 
– pogoda wpływająca na działanie czujników, 
– trudne do przewidzenia zachowanie pieszych, 
– zmiana organizacji ruchu wywołana np. przez roboty drogowe,  
– sytuacja prawna i odpowiedzialność w razie kolizji. 

Najwięcej kontrowersji budzą rozwiązania dotyczące ostatniego 
problemu. Prawo niektórych państw nie dopuszcza sytuacji, w której 
poruszający się pojazd nie będzie prowadzony przez osobę z 
uprawnieniami do kierowania tymże pojazdem. Ma to na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Jeszcze 
trudniejszym wydaje się rozwiązanie problemu związanego z okre-
śleniem odpowiedzialności podczas wypadku. System komputerowy 
prowadzący samochód nie rozróżnia zasad etycznych rządzących 
ruchem drogowym. Analizuje sytuację na drodze zgodnie z zaim-
plementowanym algorytmem. Nie jest jednak jasno powiedziane w 
jaki sposób taki algorytm wybierze „korzystniejsze” rozwiązanie 
podczas wypadku (rys. 5).  

 

 
Rys. 5. „Dylemat moralny” pojazdów autonomicznych [5] 
  

Nadal nie rozwiązano także problemu odpowiedzialności za ko-
lizję (często ze skutkiem śmiertelnym), czy skazany zostanie użyt-
kownik pojazdu czy np. projektant algorytmu sterującego tym pojaz-
dem. Dlatego algorytmy takie są nieustannie doskonalone, a da-
nych potrzebnych do ich działania dostarczają sami ludzie, pełniący 
rolę ekspertów i zarazem obiektów badań. Według prognoz opty-
malnie działające systemy autonomiczne obniżą ryzyko powstawa-
nia wypadków o 90%. 

PODSUMOWANIE 

Problem występowania wypadków nie jest bezpośrednio zwią-
zany z systemami bezpieczeństwa zastosowanymi w pojazdach, ale 
może być dzięki nim rozwiązany. Montowane w pojazdach rozwią-
zania często ratują ludzkie życie i wpływają na spadek wypadków. 
Należy jednak pamiętać, że nie zastąpią one, na razie, kierowcy 
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w procesie podejmowania decyzji. Zaufanie, czyli podstawowa 
zasada przyświecająca kierowcom nie jest jeszcze znana systemom 
komputerowym. Algorytmy zarządzające pojazdami są wytworem 
sztucznym tak doskonałym jak eksperci, którzy je przygotowali. 
Pomyłki się zdarzają i będą się zdarzać nadal, dlatego użytkownicy 
powinni kontrolować jazdę, zwłaszcza że nie do końca są świadomi 
ograniczeń systemów bezpieczeństwa umieszczonych w ich pojaz-
dach. 
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Safety in relation to intelligent driver support systems  

Article describes the safety systems implemented in vehi-

cles, their impact on driving, and the risks and problems 

associated with it. 
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