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SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO 
I ICH DIAGNOSTYKA 

 
 

W artykule przedstawiono najbardziej znane systemy bezpieczeństwa czynnego 
stosowane w pojazdach samochodowych. Zaprezentowano antypoślizgowy system ASR 
współdziałający z systemem przeciwblokującym ABS. Przedstawiono jego budowę oraz 
wyniki przykładowych badań diagnostycznych przeprowadzonych w warunkach 
warsztatowych oraz drogowych. 

 
1. WSTĘP 

 
Postęp techniczny zauważalny w różnych dziedzinach życia związany jest m.in. 

z powszechnym stosowaniem techniki cyfrowej i układów sterujących 
wykorzystujących wszelakiego rodzaju mikrokomputery. Tego rodzaju technologie 
wkroczyły również do przemysłu samochodowego, gdzie znalazły szerokie 
zastosowanie między innymi w sterowaniu jednostek napędowych, systemów 
komfortu czy bezpieczeństwa. 

Zastosowanie komputerów w układach pojazdów samochodowych zwiększa 
precyzję i szybkość sterowania. Umożliwia również zrealizowanie zadań 
dotychczas niewykonalnych. Wyróżnić tu można na przykład precyzyjne 
sterowanie kątem wyprzedzenia zapłonu i dawką wtryskiwanego paliwa 
regulowanymi w trybie rzeczywistym z uwzględnieniem wielu parametrów.  

Wzrost szybkości i niezawodności komputerów stosowanych w pojazdach 
samochodowych pozwolił na ich wykorzystanie do budowy złożonych systemów 
bezpieczeństwa. Systemy te pozwalają, na podstawie sygnałów z czujników, 
odpowiednio wysterować elementy wykonawcze, które zwiększają bezpieczeństwo 
w samochodach lub wręcz zapobiegają niebezpiecznym sytuacjom. 

Systemy sterujące w pojazdach samochodowych wpływają oczywiście 
korzystnie na komfort, niezawodność i bezpieczeństwo niestety mogą nastręczać 
szeregu problemów związanych ze zdiagnozowaniem i usunięciem ewentualnych 
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usterek. Wraz z rozwojem systemów sterujących dokonał się rozwój układów 
autodiagnozy (OBD – ang. On-Board Diagnostics) oraz wyspecjalizowanych 
przyrządów diagnostycznych (diagnoskopów). 

W pracy omówiono jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa czynnego 
w samochodach. Jest nim zintegrowany układ zapobiegający poślizgowi kół 
podczas hamowania (ABS – ang. Anti-Lock Braking System) i przeciwdziałający 
poślizgowi kół napędowych podczas przyśpieszania (ASR – ang. Acceleration Slip 
Regulation). 

 
2. BUDOWA I ZASADZA DZIAŁANIA SYSTEMU ABS/ASR 

 
System ABS/ASR jest rozwinięciem powstałego wcześniej systemu 

zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). W układzie tym do 
regulacji wykorzystuje się czujniki prędkości obrotowej kół oraz hydrauliczny 
zespół sterujący. Sygnały z czujników pozwalają określić prędkości 
poszczególnych kół i w razie przekroczenia dopuszczalnych różnic w prędkościach 
układ sterujący podejmuje odpowiednią reakcję. W przypadku układu ABS polega 
ona na obniżeniu siły hamowania koła, które wpada w poślizg. Reakcja systemu 
ASR polega na przyhamowaniu jednego z kół napędowych, którego prędkość 
przewyższa wyraźnie prędkość pojazdu. W tym momencie moment napędowy 
poprzez mechanizm różnicowy jest przekazywany na drugie koło. Ponadto ASR 
jest często rozszerzony o funkcje sterowania momentem napędowym silnika. 
Ograniczenie momentu, zależnie od rodzaju wykorzystanej jednostki napędowej, 
system realizuje poprzez sterowanie przepustnicą w silnikach o zapłonie iskrowym 
lub dawką paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym. Dodatkowo w silnikach 
benzynowych stosuje się rozwiązania polegające na zmianie kąta wyprzedzenia 
zapłonu lub krótkotrwałym odcięciu wtrysku paliwa i zapłonu w celu ochrony 
katalizatora. Schematyczną budowę układu ABS/ASR przedstawiono na rysunku 1. 

Kluczowymi elementami z punktu widzenia niezawodności systemu ABS/ASR 
są czujniki prędkości obrotowej kół. Montowane na piastach kół narażone są na 
często skrajnie zmienne warunki atmosferyczne oraz oddziaływania mechaniczne. 
Najczęściej są to czujniki indukcyjne (reluktancyjne), które nie wymagają 
zasilania. Ze względu na budowę i sposób działania wyróżniamy czujniki: 
- Pasywne: mierzony sygnał napięciowy na zacisku czujnika ma kształt zbliżony 

do sinusoidy. Zazwyczaj w tego typu czujnikach zatopiony w obudowie jest 
magnes stały, na którym nawinięto cewkę indukcyjną. Czujnik umieszcza się 
w pobliżu wirującej tarczy zębatej (rys. 2).  

- Aktywne: zbudowane są z rdzenia ze stali miękkiej i nawiniętej na nim cewki 
indukcyjnej. Czujnik ten przyłożony jest do wirującej tarczy kodowej, w której 
zatopiono mikro magnesy. Częstotliwość generowanego sygnału zależna jest 
od prędkości wirowania wieńca. 
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Rys. 1. Schemat blokowy układu ABS/ASR [1]: 1 - czujniki prędkości obrotowej kół,  
2 - zaciski hamulcowe, 3 - zespół hydrauliczny ABS/ASR, 4 - sterownik ABS/ASR,  

5 - sterownik silnika, 6 - przepustnica silnika 

 
 

Rys. 2. Czujnik pasywny (1- magnes stały, 2- cewka magnesu, 3- trzpień biegunowy,  
4- koło impulsowe, 5- linie pola magnetycznego) [2] 

 

 
Rys. 3. Czujnik aktywny [3] 
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Informacje o prędkości obrotowej poszczególnych kół analizowane są przez 
układ sterujący. Głównym zadaniem sterownika ABS jest porównywanie prędkości 
obrotowej kół pojazdu. Posiada on grupę wejść pomiarowych, do których 
podłączone są czujniki. Informacja o wystąpieniu hamowania pochodzi z czujnika 
pedału hamulca. Jeśli jedno z kół posiada ustalony poślizg sterownik porównując 
prędkości oblicza opóźnienie i w razie konieczności uruchamia zawory 
elektromagnetyczne w obwodzie hydraulicznym. 

Drugim zadaniem układu sterującego jest porównywanie prędkości obrotowej 
kół napędowych podczas ruszania. W razie utraty przyczepności jednego z kół 
następuje uruchomienie procedury mającej na celu zapobieżenie poślizgowi kół 
podczas przyśpieszania. W takiej sytuacji następuje załączenie modulatora 
ABS/ASR. Modulator powoduje przyhamowania koła, które straciło przyczepność. 

W konsekwencji tego działania moment napędowy poprzez mechanizm 
różnicowy jest przenoszony na drugie koło napędowe.  

 
3. PODSTAWOWE KROKI DIAGNOSTYCZNE 

 
W celu zbadania poprawności działania systemów bezpieczeństwa czynnego 

korzysta się z procedur opisanych przez producenta danego systemu lub 
producenta marki pojazdu, w którym ten system został zamontowany. Każdy 
sterownik posiada własne dostosowane do masy, mocy silnika i sterowności 
pojazdu parametry, dla których następuje aktywowanie systemu bezpieczeństwa. 
Badania i diagnostyka układów bezpieczeństwa powinna być przeprowadzona 
przez serwisy posiadające niezbędny sprzęt diagnostyczny. Procedura 
diagnostyczna powinna przebiegać według następujących kroków: 
1.  oględziny: sprawdzana jest ciągłość przewodów, stan połączenia, 
2.  sprawdzenie stanu bezpieczników, 
3.  podłączenie pojazdu do diagnoskopu i odczyt błędów zarejestrowanych przez 

badany sterownik, 
4.  na podstawie odczytanych błędów lub ich braku (braku dostępu do sterownika) 

sprawdzana jest ciągłość przewodów zgodnie z powstałym błędem, 
5.  usunięcie usterki poprzez zastosowanie oryginalnych lub innych 

zatwierdzonych przez producenta części zamiennych, 
6.  wykasowanie błędów w sterowniku ABS/ASR, 
7.  test systemu wykonany w stacji diagnostycznej na rolkach napędowych. 
 

4. BADANIA W WARUNKACH WARSZTATOWYCH 
 

W pracy wykonano badania systemu ABS/ABD 5.3 montowanego do 
samochodu VW Transporter T4 2.5 TDI. Zrealizowano pomiary czujników 
prędkości obrotowej kół oraz elementów wykonawczych w systemach ABS/ASR. 
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Ze względu na wysoką integrację systemów nie było możliwe bezpośrednie 
zbadanie wszystkich podzespołów (np. zaworów elektromagnetycznych w 
modulatorze hydraulicznym). W tabeli 1 zamieszczono wyniki pomiaru rezystancji 
czujników prędkości obrotowej kół. 
 
Tabela 1. Wyniki pomiaru rezystancji czujników dla systemu ABS/ABD 5.3 montowanego 

do samochodu VW Transporter T4 2.5 TDI 
 

LP PP LT PT 
kΩ kΩ kΩ kΩ Rezystancja czujników 
1,55 1,55 0,758 0,758 

 
Zauważyć można, że rezystancja czujników przednich kół jest około 

dwukrotnie wyższa niż kół tylnich. W dalszej części zarejestrowano przebieg 
napięcia generowany w jednym z czujników (rys. 4). Przebieg zarejestrowano 
diagnoskopem KME 1.69. 
 

 
 

Rys. 4. Przebieg napięcia w czujniku lewego przedniego (LP) koła 
 

Chociaż zarejestrowany sygnał nie jest sinusoidą nie przeszkadza to w poprawnym 
działaniu systemu ABS/ASR. Najważniejsza jest okresowa zmiana sygnału 
napięciowego (częstotliwość), która dostarcza informacji o prędkości pojazdu.  
Na rysunku 5 przedstawiono charakterystyki napięciowe czujnika LP. Wykreślono 
zależność amplitudy oraz wartości skutecznej od częstotliwości sygnału.  

Zauważono, że wartość amplitudy i wartość skuteczna sygnału generowanego 
przez czujniki zależy liniowo od prędkości (rys. 5).  

Na podstawie pomiarów stwierdzono, że do poprawnego działania systemu 
generowany sygnał z czujnika musi mieć amplitudę sygnału większą od 0,2 V.  
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Rys. 5. Zależność amplitudy sygnału napięciowego oraz jego wartości skutecznej w funkcji 
częstotliwości występowania impulsów 

 
5. BADANIA W WARUNKACH DROGOWYCH 

 
Dalsze badania układu ABS/ASR przeprowadzono w warunkach drogowych. 

Sprawdzono działanie systemu podczas gwałtownego hamowania oraz ruszania. 
Podczas testów zarejestrowano informację o prędkości pojazdu oraz sygnały z 
czujników zawierające informacje o prędkości poszczególnych kół. 

Działanie systemu ASR przedstawia charakterystyka prędkości obrotowej kół 
napędowych i prędkości pojazdu w funkcji czasu (rys. 6). Przedstawia ona w jaki 
sposób rośnie prędkość pojazdu w stosunku do zmian prędkości kół napędowych. 
Nagły wzrost prędkości koła jest korygowany do prędkości pojazdu. Korekcja jest 
bardzo precyzyjna i nie powoduje nadmiernego obniżenia prędkości obrotowej 
koła w czasie przyhamowania. Można zauważyć cykliczne zmienianie koła 
napędowego (przenoszącego największy moment napędowy) z prawego na lewe i 
odwrotnie. Sterowanie takie eliminuje nadmierny wzrost prędkości kół przy 
przyspieszaniu i ułatwia prowadzenie pojazdu.  

Stwierdzono, że działanie systemu ASR następuję, gdy częstotliwość sygnału z 
jednego koła napędowego jest większa od częstotliwości drugiego o około 80 Hz 
(różnica prędkości około 12km/h). Zaobserwowano, że podczas wystąpienia 
poślizgu przy ruszaniu przyhamowanie koła następuje po około 2,5 s od chwili 
wystąpienia granicznej różnicy prędkości obrotowych. 

W podobny sposób zbadano działanie systemu ABS. Na rysunku 7 wykreślono 
zależność prędkości poszczególnych kół oraz prędkości pojazdu w czasie 
hamowania.  
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Rys. 6. Prędkości pojazdu i poszczególnych kół podczas przyśpieszania 
 
 

 
 

Rys. 7. Prędkości pojazdu i poszczególnych kół podczas hamowania 
 
 

Zaobserwowano liniowy spadek prędkości pojazdu. Gwałtowne, cykliczne 
obniżenia prędkości niektórych kół poniżej prędkości pojazdu spowodowane są 
poślizgiem. Układ ABS w czasie hamowania nigdy nie dopuścił do całkowitego 
zatrzymania koła. Na podstawie badań można stwierdzić, że regulacja siły 
hamowania trwa aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. 
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6. PODSUMOWANIE 
 

Nowoczesne układy sterowania systemami bezpieczeństwa w pojazdach 
samochodowych są coraz bardziej powszechne. Ich obecność zwiększa 
bezpieczeństwo pasażerów pojazdów jak również innych uczestników 
ruchu. Diagnostyka systemów bezpieczeństwa wymaga dużej wiedzy z 
zakresu elektroniki samochodowej oraz wyspecjalizowanego sprzętu. 
Diagnoskopy obsługujące standard OBD pozwalają na precyzyjną 
lokalizację usterki jak również na pomiar szeregu parametrów na postoju 
jak i w czasie jazdy. 

Zamieszczone w pracy wyniki badań diagnostycznych systemu 
ABS/ASR są tylko przykładowymi informacjami, jakie możemy uzyskać 
podczas badań systemu. Mają one zaprezentować precyzję i szybkość 
działania systemu, od którego zależy bezpieczeństwo. 
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ACTIVE SAFETY SYSTEMS AND THEIR DIAGNOSTICS 
 

This paper presents the most famous active safety systems used in motor vehicles. Presented 
slip ASR system coexists with ABS anti-lock system. Its construction are presented and the 
results of diagnostic tests performed exemplary in the workshop and the road. 
 


