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Irena NOWOTY�SKA 

SYSTEMY WSPOMAGAJ�CE 
BEZPIECZE�STWO W TRANSPORCIE 

DROGOWYM 

Streszczenie 
W zwi�zku z rosn�c� liczb� wypadków i kolizji na drogach zaistniała potrzeba zwrócenia 

szczególnej uwagi na bezpiecze�stwo w transporcie. W pracy przedstawiono najistotniejsze informacje 
dotycz�ce rozwi�za� przyczyniaj�cych si� do ograniczenia liczby wypadków drogowych oraz systemy 
prowadz�ce do poprawy bezpiecze�stwa kieruj�cych i pasa�erów. Głównym wyznacznikiem doboru 
przedstawionych rozwi�za� jest ich innowacyjno�� i nowoczesno��. 

WST�P 
Od kilkunastu lat odnotowuje si� systematyczny wzrost liczby samochodów na drogach. 

Wraz z pojawiaj�c� si� wi�ksz� liczb� pojazdów pojawił si� problem bezpiecze�stwa na 
drogach. Wzrosła liczba wypadków i kolizji. W zwi�zku z tym zacz�to zastanawia� si� jak 
ogranicza� to negatywne zjawisko. Z jednej strony bezpiecze�stwo w transporcie zacz�to 
postrzega� przez pryzmat tworzenia odpowiedniego prawa, które b�dzie miało za zadanie 
minimalizowanie liczby wypadków i ich skutków, z drugiej przez propozycje konkretnych 
działa� prewencyjnych i programów poprawy bezpiecze�stwa, za które ponosiłyby 
odpowiedzialno�� krajowe organizacje rz�dowe i pozarz�dowe. Bezpiecze�stwo mo�na tak�e 
rozpatrywa� pod k�tem poszczególnych gał�zi transportu oraz technologii maj�cych na celu 
ograniczenie wypadków. W wielu pa�stwach na �wiecie, w tym równie� w Polsce, du�� wag�
przykłada si� do powstawania nowych i doskonalenia istniej�cych systemów i programów 
ograniczaj�cych lub minimalizuj�cych liczb� i skutki wypadków drogowych [9]. W�ród 
których najwi�ksze znaczenie maj� układy bezpiecze�stwa stosowane w samochodach oraz 
systemy wspomagania kierowcy.  

W artykule przedstawiono najistotniejsze informacje dotycz�ce rozwi�za�
przyczyniaj�cych si� do ograniczenia liczby wypadków drogowych oraz systemy prowadz�ce 
do poprawy bezpiecze�stwa kieruj�cych i pasa�erów. Głównym wyznacznikiem doboru 
przedstawionych rozwi�za� jest ich innowacyjno�� i nowoczesno��. 

1. UKŁADY BEZPIECZE�STWA WYKORZYSTYWANE  
W SAMOCHODACH 
Nowoczesne samochody s� obecnie coraz cz��ciej wyposa�ane w wysokiej klasy systemy 

bezpiecze�stwa. Układy bezpiecze�stwa wykorzystywane w pojazdach mo�na podzieli� na 
cztery podstawowe elementy: 
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1. Układy bezpiecze�stwa czynnego; 
2. Układy bezpiecze�stwa biernego; 
3. Układy bezpiecze�stwa prewencyjnego; 
4. Zintegrowane Systemy Bezpiecze�stwa (Integrated Safety Systems – ISS). 

Układy bezpiecze�stwa czynnego opieraj� si� na działaniu urz�dze� zapobiegaj�cych 
stłuczce czy wypadkowi. Jest ich wiele rodzajów i maj� wielorakie zastosowanie. W�ród nich 
najwa�niejsze i najnowocze�niejsze to: 

a) system ABS – czyli tzw. Anti Blocking System – to urz�dzenie uniemo�liwiaj�ce 
zablokowanie kół w czasie hamowania. Stało si� ono standardem w wi�kszo�ci wyposa�enia 
współczesnych samochodów. W skład typowego systemu ABS wchodz� układy kontroluj�ce 
pr�dko�� obrotow� ka�dego koła oraz zaworów zmniejszaj�cych ci�nienie oddzielnie w 
ka�dym obwodzie hamowania. Nowoczesne projekty, w pełni dopracowanego systemu ABS 
maj� za zadanie w poł�czeniu z projektowanymi hamulcami elektrycznymi stanowi� baz�
działania układów ABS nowej generacji, zmniejszaj�c czas reakcji i wpływaj�c na jego 
skuteczno�� [9]; 

b) nowoczesne opony bez powietrza - opony, które nie wymagaj� pompowania, zwane 
Tweel (od angielskiego słowa tyre ‘opona’ i wheel – ‘koło’). Opona ta, ogranicza 
niebezpiecze�stwo wynikaj�ce z przebicia jej podczas jazdy. Powietrze jest zast�pione w tym 
przypadku specjalnym systemem elastycznych (poliuretanowych) „szprych”. Ujemn� stron�
jest niemo�liwo��, zastosowania jej w ci��kich i szybkich pojazdach, ze wzgl�du na jej 
konstrukcj� [9]. 

c) system kontroli trakcji ASR (Acceleration Slip Regulation) – jest to elektroniczny układ 
zapobiegaj�cy zbyt du�emu po�lizgowi kół podczas dynamicznego przyspieszania. W 
momencie po�lizgu koła, nast�puje natychmiastowe zmniejszenie pr�dko�ci obrotowej przez 
zmniejszenie momentu obrotowego silnika, hamowanie kół, blokowanie układu ró�nicowego 
i zmian� rozdziału nap�du (rys. 1).  

Rys. 1. System kontroli trakcji ASR [1]

System ten jest najcz��ciej wykorzystywany w samochodach �redniej klasy tylko w 
niskim zakresie pr�dko�ci (0–40 km/h), a w całym zakresie pr�dko�ci – w autach drogich i 
luksusowych. 

d) układ stabilizacji toru jazdy ESP (Electronic Stability Program) – w skład którego 
wchodz� układ regulacji rozkładu siły hamowania ABS i system kontroli trakcji ASR. Za 
pomoc� samoczynnej aktywacji pozwala na wykrycie tendencji do po�lizgu w czasie 
pokonywania zakr�tu (rys. 2). W momencie podsterowno�ci (przód samochodu wyje�d�a 
poza zakr�t) blokowana jest o� tylna, która automatycznie ma mniejsz� przyczepno��, w 
zwi�zku z tym zaczyna zachodzi� delikatna nadsterowno�� (tył samochodu wyje�d�a poza 
zakr�t). 



��������			
���

Rys. 2. System stabilizacji toru jazdy (ESP) [2] 

Wszystkie te procesy zachodz�ce w ułamkach sekund powoduj� kontrolowany po�lizg 
samochodu i unikni�cie wypadni�cia z drogi. 

e) system wspomagaj�cy kierowc� przy nagłym hamowaniu – system ten utrzymuje 
maksymalne ci�nienie hamowania na całej drodze, przez jak� samochód jest zatrzymywany. 
Przeprowadzone badania dowiodły, �e układ ten pozwala na skrócenie drogi hamowania przy 
pr�dko�ci 100 km/h o 7 m przy drodze hamowania o długo�ci 40 m. Brak tego układu 
powodował w 86% przypadków wypadek. System ten współdziała z ABS i w momencie 
nagłego hamowania nie ma ryzyka zablokowania kół, dzi�ki czemu jest mo�liwo�� płynnego 
omini�cia przeszkody, przy zaniechaniu wpadni�cia samochodu w po�lizg [9]. 

f) hamulce elektryczne – wci�� s� prowadzone badania nad mo�liwo�ci� ich zastosowania 
w pojazdach. Taki układ hamulcowy ma wiele zalet w porównaniu ze standardowym 
układem. Pomysł polega na wyeliminowaniu tradycyjnych przewodów hamulcowych i 
zast�pieniu ich łatwiejszymi w u�yciu, l�ejszymi i bardziej elastycznymi przewodami 
elektrycznymi. Pozostałe elementy układu, jak tarcze i klocki hamulcowe, pozostan�. 
Pozytywn� cech� tej nowo�ci jest szybsza reakcja powodowana impulsem elektrycznym. 
Hamulce takie s� w stanie wytworzy� wi�ksz� sił� hamowania, a tym samym zmniejszy�
odległo��, jak� samochód pokonuje podczas tego manewru. Kolejn� zalet� jest brak płynu 
hamulcowego, który jest jednym z bardziej wadliwych elementów normalnego układu 
hamulcowego [9].  

g) nowoczesne systemy o�wietleniowe – coraz bardziej popularne staj� si� diody LED 
wykorzystywane przy o�wietleniu zewn�trznym pojazdów. Stosowanie ich niesie wiele 
korzy�ci, takich jak: trwało�� i szybko�� zał�czania oraz mniejszy pobór mocy. Obecnie 
diody wykorzystuje si� najcz��ciej do o�wietlenia tylnego, które jest lepiej widoczne, a czas 
reakcji przy zał�czaniu jest o wiele krótszy od standardowych �wiateł [9].  

Układy bezpiecze�stwa biernego zapewnione s� przez odpowiedni� budow� nadwozia 
pojazdu zawieraj�c� wzmocnienia i strefy kontrolowanego zgniotu. Do urz�dze� układu 
biernego mo�na zaliczy�: 

a) szyby odpowiedniej konstrukcji – stanowi� wa�ny element biernego ła�cucha 
bezpiecze�stwa pojazdu. Obecnie coraz cz��ciej s� stosowane szyby klejone, co zwi�ksza 
bezpiecze�stwo i ogranicza urazy wynikaj�ce z p�kaj�cych szklanych odłamków. 
Odpowiednio skonstruowane szyby maj� za zadanie zwi�ksza� odporno�� nadwozia na 
odkształcenia przy skr�caniu i wspomaga� prawidłowe funkcjonowanie poduszek 
powietrznych. Ich kształt poprawia aerodynamik�, a funkcja podgrzewania i wła�ciwo�ci 
antyrefleksyjne znacznie poprawiaj� widoczno�� [9]; 

b) unowocze�nione pasy bezpiecze�stwa – podstawowymi elementami w budowie 
bezwładno�ciowych pasów jest zwijacz, który jest blokowany podczas nagłego szarpni�cia, 
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sam pas bezpiecze�stwa i zamek. Nowo�ci� coraz cz��ciej stosowan� jest pirotechniczny 
napinacz pasów, który podczas wypadku dociska ciało pasa�era pojazdu do fotela. S� one 
umieszczane przy zwijaczu b�d� przy zamku [9]. 

c) poduszki powietrzne – jest to podstawowy detal wyposa�enia samochodu, który ma za 
zadanie minimalizacj� skutków wypadku drogowego przez amortyzacj� uderzenia ciała 
(głównie głowy) o elementy pojazdu. Istnieje pi�� głównych rodzajów poduszek 
powietrznych: czołowa, boczna, kolanowa, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna 
�rodkowego pasa�era tylnej kanapy. Poduszki kierowcy i pasa�era s� obecnie podstawowym 
wyposa�eniem �redniej klasy samochodów. Przy czym najlepiej działaj� tylko w przypadku 
zapi�tych pasów [9];  

d) systemy Pre-Safe przygotowuj�ce samochód do wypadku – w ich skład wchodzi sie�
czujników stale �ledz�cych sytuacj� na drodze. Dzi�ki nim w trakcie zbli�aj�cego si�
zderzenia czołowego samochód natychmiastowo zaczyna wykonywa� jednocze�nie szereg 
czynno�ci zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo. Auto zaczyna awaryjnie hamowa�, napina pasy 
bezpiecze�stwa i zamyka okna oraz szyberdach. 

Zadaniem układów bezpiecze�stwa prewencyjnego jest zapewnienie we wn�trzu pojazdu 
odpowiednich warunków zapobiegaj�cych przedwczesnemu zm�czeniu kierowcy. Układy te 
wpływaj� na kierowc�, zmniejszaj�c jego zm�czenie, co zmniejsza ryzyko wypadku. Mo�na 
do nich zaliczy� klimatyzacj� i układ automatycznej regulacji odległo�ci. 

Zintegrowane systemy bezpiecze�stwa stanowi� kombinacj� układów bezpieczno�ci 
czynnej, biernej i prewencyjnej. W układach tych, przez poł�czenie funkcji wszystkich 
układów bezpiecze�stwa, umo�liwiona jest prewencja ograniczaj�ca ryzyko zaistnienia 
gro�nych sytuacji na drodze; zapewniaj� te� one obni�enie negatywnych skutków wypadków. 
Do tej grupy mo�na tak�e zaliczy� wspomniany wcze�niej system Pre–Safe lub te� układ 
Active Passive Integration Approach (APIA) firmy Continental [9]. 

2. INTELIGENTNE SYSTEMY WSPOMAGANIA KIEROWCY 
Liczne i zró�nicowane zagro�enia wymagaj� podejmowania szybkich i przemy�lanych 

decyzji w ka�dej sekundzie bez przerywania obserwacji ruchu na drodze. Innowacyjne i 
zaawansowane systemy pomagaj� kierowcy, który dzi�ki nim mo�e mie� zawsze pełny obraz 
sytuacji. Systemy te zapewniaj� komfort prowadzenia pojazdu oraz gwarantuj�, �e po 
dotarciu do celu podró�y kierowca jest wypocz�ty. Działaj� jak automatyczny pilot, 
sprawiaj�c, �e jazda staje si� czyst� przyjemno�ci�, a ponadto jest bezpieczna i bezstresowa. 
Inteligentne systemy wspomagania kierowcy reaguj� błyskawicznie i niezawodnie w 
najtrudniejszych sytuacjach na drodze. Inteligentne systemy wspomagania kierowcy 
pomagaj� kieruj�cym pojazdy kontrolowa� sytuacj� na drodze i zako�czy� bezpiecznie 
podró�. Do tych systemów nale��: 
– System dostosowanie pr�dko�ci pojazdu do �rodowiska ruchu (Adaptive Cruise Control - 

ACC) 
– System wykrywania martwego punktu (Blind Spot Detection - BSD) 
– System utrzymywania pasa (Lane Departure Warning / Lane Keeping System - LDW / 

LKS) 
– Inteligentny system sterowania lampami (Intelligent Headlamp Control - IHC) 
– Monitoring ogranicze� pr�dko�ci (Speed Limit Monitoring - SLM) 
– System wspomagania kierowania (Emergency Brake Assist - EBA) 

System dostosowanie pr�dko�ci pojazdu do �rodowiska ruchu (ACC) jest systemem 
umo�liwiaj�cym dostosowanie pr�dko�ci pojazdu do �rodowiska ruchu. System radarowy 
doł�czony do przodu pojazdu, słu�y do wykrywania poruszaj�cych si� pojazdów na �cie�ce 
samochodu (rys. 3). Je�li zostanie wykryty pojazd wolniej poruszaj�cy si� to ACC system 
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spowolni pr�dko�� pojazdu i zacznie kontrolowa� odst�p mi�dzy samochodem wyposa�onym 
w ACC a pojazdem z przodu.  

Rys. 3. System dostosowanie pr�dko�ci pojazdu do �rodowiska ruchu (ACC) [3]

Czujniki radarowe systemu utrzymuj� wła�ciwy odst�p i pr�dko�� samochodu, 
dopasowuj�c je do nat��enia ruchu. Ta operacja pozwala na autonomiczne spowolnienia i 
przyspieszenia w ruchu, bez interwencji ze strony kierowcy. ACC system kontroluje pr�dko��
pojazdu poprzez kontrol� przepustnicy silnika i ograniczone działanie hamulca.  

Kierowcy typowego samochodu lub ci��arówki mog� korzysta� z lusterka wstecznego i 
dwóch bocznych lusterek, aby zobaczy� pojazdy zbli�aj�ce si� od tyłu. Jednak�e, mo�e si�
zdarzy�, �e z boku pojazdu i nieco z tyłu za samochodem mo�e by� obszar, który jest poza 
polem widzenia tych zwierciadeł. Ten region jest nazywany martwym punktem. Setki tysi�cy 
kolizji zdarza si� co roku wła�nie podczas zmiany pasa ruchu. System wykrywania martwego 
punktu (BSD) monitoruje ten obszar, odci��aj�c kierowc� i pomagaj�c zapobieganiu 
niebezpiecznym sytuacjom (rys. 4). 

Rys. 4. System wykrywania martwego punktu (BSD) [4]

Zamontowane na poje�dzie detektory monitoruj� martwe obszary i ostrzegaj� kierowc�, 
gdy inne pojazdy s� obecne. Ostrze�enie to realizowane jest zazwyczaj poprzez �ółte lub 
czerwone �wiatło znajduj�ce si� w pobli�u lusterek bocznych, które zapala si�, gdy pojazd 
wchodzi do martwego punktu zwi�zanego z danym bokiem pojazdu. Niektóre modele 
posiadaj� dodatkowe ostrze�enie w postaci wibruj�cego siedzenia kierowcy i/lub kierownicy. 

System utrzymywania pasa (LDW/LKS) to system, który pozwala na audio i wizualne 
ostrze�enie kierowcy, �e pojazd zje�d�a z pasa ruchu. System wykorzystuje kamer� CMOS 
oraz algorytm przetwarzania obrazu. Lane Keeping System (LKS) odgrywa aktywn� rol�
wyczuwaj�c pas ruchu, zapewnia łagodne ugi�cie kierownicy, sugeruj�c ewentualne 
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pojawienie si� problemu. Kierowca mo�e łatwo zast�pi� system w dowolnym momencie (rys. 
5). 

   

Rys. 5. System utrzymywania pasa (LKS/LDW) [5]

Według oficjalnych statystyk jeden na pi�� wypadków spowodowany jest boczn� kolizj�. 
Ostrze�enie przed zmian� pasa ruchu system (LDW) wykrywa do 40m przed pojazdem z 
kamer� i jest zoptymalizowany do konkretnego zastosowania. LDW ostrzega kierowc� za 
pomoc� sygnałów akustycznych i dotykowych, takich jak wibracje. Zatem Lane Departure 
Warning System spełnia nowe przepisy unijne dotycz�ce bezpiecze�stwa systemów 
wspomagania kierowcy w pojazdach u�ytkowych. 

Inteligentny system sterowania lampami (IHC) poprawia widoczno�� w nocy. 
Pozostawiono m�cz�ce wł�czanie i wył�czanie �wiateł drogowych pokładowemu 
elektronicznemu pilotowi. System rozpoznaje pojazdy nadje�d�aj�ce z przeciwka oraz 
samochody jad�ce przed samochodem z systemem IHC, zapewniaj�c odpowiednie ustawienie 
�wiateł w ka�dej sytuacji (rys. 6). 

Rys. 6. Inteligentny system sterowania lampami (IHC) [6]

Inteligentne reflektory pozwalaj� na lepsze widzenie w nocy. System uwzgl�dnia 
nadje�d�aj�ce pojazdy i osoby podró�uj�ce z przodu pojazdu, zapewniaj�c, �e reflektory s�
ustawione w taki sposób, aby zapewni� optymalne o�wietlenie w ka�dej sytuacji. 

Innym nowoczesnym systemem stosowanym w samochodach jest monitoring ogranicze�
pr�dko�ci (SLM). System ten sprawia, �e kierowcy �wiadomi s� obecnego limitu pr�dko�ci. 
System interpretuje ka�dy rodzaj znaku ograniczenia pr�dko�ci (zarówno te stałe jak i 
elektroniczne zmienne znaki ograniczenia pr�dko�ci, plus dodatkowe symbole) i weryfikuje te 
informacje z danymi z systemu nawigacyjnego przed jej wy�wietleniem (rys. 7).  
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Rys. 7. Monitoring ogranicze� pr�dko�ci (SLM) [7]

Monitoring ogranicze� pr�dko�ci dzi�ki wy�wietlaczowi na desce rozdzielczej informuje 
kierowc� o aktualnym ograniczeniu pr�dko�ci. Dzieje si� tak dzi�ki wykorzystaniu kamery, 
b�d�cej cz��ci� systemu LDW.  

System wspomagania kierowania (EBA) wykrywa gro�ne sytuacje w ruchu na drodze i 
błyskawicznie zapewnia skuteczne hamowanie. System EBA pomaga tak�e w znacz�cy 
sposób zredukowa� drog� hamowania. Obszar z przodu pojazdu jest nieustannie 
monitorowany (rys. 8). Je�eli kolizja z pojazdem poprzedzaj�cym staje si� nieunikniona, 
kierowca jest ostrzegany, a układ hamulcowy przechodzi w stan czuwania, czasami nawet 
lekko wyhamowuj�c pojazd w celu zaoszcz�dzenia cennej drogi hamowania.  

Rys. 8. System wspomagania kierowania (EBA) [8]

Je�eli kierowca zdejmie nog� z pedału gazu, asystent hamowania w tym samym czasie 
zwi�ksza sił� hamowania. Je�eli po tym kierowca sam naci�nie na pedał hamulca, system 
EBA u�yje wła�ciwej siły hamowania, by zapobiec zderzeniu z pojazdem jad�cym z przodu. 

PODSUMOWANIE
Transport drogowy oparty na nowoczesnych technologiach i rozwi�zaniach ma ogromne 

znaczenie dla ka�dego sektora gospodarki. Wraz z rosn�c� liczb� samochodów na drogach 
pojawia si� problem bezpiecze�stwa na drogach. Ró�nego rodzaju systemy bezpiecze�stwa 
pomagaj� kierowcom unika� wypadków lub łagodzi� ich skutki dzi�ki rozpoznawaniu 
rodzaju i znaczenia zagro�enia w zale�no�ci od znaczenia i czasu wyst�pienia 
niebezpiecze�stwa. Niemniej jednak nawet najbardziej zaawansowane systemy czy te�
rozwi�zania stosowane w transporcie drogowym nie zast�pi� zdrowego rozs�dku kierowcy. 
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SYSTEMS SUPPORTING SAFETY IN THE ROAD 
TRANSPORT  

Abstract 
In relation to the growing number of incidents and accidents on the roads there is a need to pay 

special attention to safety in transport. The paper presents the most relevant information related to 
contributing to the reduction of road accidents and systems leading to improved drivers and 
passengers safety. The main determinant of the choice of these solutions is their innovation and 
modernity. 
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