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UKŁADY MECHATRONICZNE 
ZWIĘKSZAJĄCE 

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW 

Streszczenie 
W artykule omówione zostały mechatroniczne systemy bezpieczeństwa stosowane w pojazdach. 

Przedstawione zostały algorytmy działania poszczególnych układów, jak również wyniki obliczeń, jak 
poszczególne układy wpływają na poprawę bezpieczeństwa uczestników wypadków drogowych, bądź 
ograniczają ich liczbę. 
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WSTĘP 

W niniejszej pracy przedstawiono budowę i zasady działania układów zwiększających 
bezpieczeństwo. Układy zostaną również ocenione pod względem uzależnienia ich skutecz-
ności od innych czynników zewnętrznych takich jak: doświadczenie i umiejętności kierowcy, 
sytuacja na drodze podczas zaistnienia zagrożenia, warunki atmosferyczne itp. Teoretyczna 
poprawa bezpieczeństwa na drodze (przy zastosowaniu poszczególnych układów mechatro-
nicznych) przedstawiona jest w niniejszej pracy na podstawie danych statystycznych wypad-
ków drogowych zaistniałych na terenie Polski w roku 2008. 

1. PREZENTACJA UKŁADÓW WPŁYWAJĄCYCH 
NA BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE 

1.1. Układy ABS 
Są to układy zapobiegające blokowaniu kół podczas zbyt intensywnego hamowania. Ha-

mowanie pojazdu, jak równie jego ruch jest możliwy dzięki przyczepności pomiędzy kołami 
pojazdu, a nawierzchnią drogi. Wraz ze wzrostem przyczepności rośnie maksymalna wartość 
momentu napędowego i hamowania. A tym samym maksymalna wartość siły hamowania 
i odpowiadająca tej sile droga hamowania pojazdu. Przyczepność ma również ogromny 
wpływ na sterowność pojazdu, czyli możliwość zachowania zamierzonego toru jazdy [4]. 

Układy ABS złożone są z: elektronicznego zespołu sterującego, hydraulicznego zespołu steru-
jącego, czujników prędkości obrotowej kół, czujnika położenia pedału hamulca. Czujniki prędko-
ści obrotowej kół są zainstalowane przy każdym z kół, lub w niektórych przypadkach [1]. 
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1.2. Układy ASR 
Są to układy przeciwpoślizgowe, zapobiegające zerwaniu przyczepności koła 

z nawierzchnią podczas ruszania, przyspieszania oraz jazdy „pod górkę”. Regulacja ASR po-
lega na przyhamowaniu koła napędowego wykazującego skłonność do poślizgu. Układ ASR 
jest rozszerzeniem funkcji układu ABS i wykorzystuje elementy składowe tego układu. 
W pojazdach wyposażonych w układ ASR układ ABS posiada dodatkowe elementy. Zada-
niem tego układu jest utrzymanie wybranego przez kierowcę toru jazdy dopóki istnieją wa-
runki przyczepności [5]. 

1.3. Układy BAS 
Podczas hamowania awaryjnego (panicznego, ostrego) często kierowca pojazdu nie wyko-

rzystuje w pełni możliwości układu hamulcowego z powodu zbyt małego nacisku na pedał 
hamulca. W konsekwencji powoduje to wydłużenie drogi hamowania, a co za tym idzie 
wzrost skutku ewentualnie zaistniałej kolizji [5]. 

Aby zapobiec takim sytuacjom producenci pojazdów instalują w samochodach asystent 
hamowania. Urządzenie to posiada dodatkowe czujniki umieszczone na pompie hamulcowej, 
które to kontrolują ruch pedału hamulca lub ruch jedno membranowego serwomechanizmu. 

1.4. Układy EHB 
W elektrohydraulicznym układzie hamulcowym zastąpiono połączenie hydrauliczne po-

między pedałem hamulca, a elementami hamującymi kół przez układ elektroniczny. W tym 
przypadku polecenie rozpoczęcia hamowania również wypływa od kierowcy przez wciśnięcie 
pedału hamulca, jednak zmiany ciśnienia w zaciskach hamulcowych następują w wyniku sy-
gnału elektrycznego [5]. 

Układ ten pozwala równie na korygowanie odległości klocków hamulcowych od tarczy, 
zbliżania w przypadku wykrycia możliwości hamowania awaryjnego i odsuwania od tarczy 
podczas normalnej jazdy w celu uniknięcia ocierania, co w układach hydraulicznych jest nie-
możliwe [2]. 

2. DZIAŁANIE UKŁADU ABS 

Charakterystyka sytuacji drogowych, w których układ ABS może zwiększyć bezpieczeń-
stwo czynne: 
– hamowanie awaryjne z maksymalną siłą hamowania, 
– za krótka droga hamowania dla hamowania tradycyjnego, 
– potrzeba wykonania manewru podczas hamowania, 
– hamowanie na nawierzchni o zmniejszonym współczynniku przyczepności (możliwość 

wpadnięcia w poślizg ), 
– odległość do pojazdu umożliwiająca wykonanie manewru, 
– minimalna ilość miejsca pozwalająca na wykonanie manewru, 
– wykonanie manewru nie może spowodować jeszcze większego zagrożenia, 
– wystarczające doświadczenie i umiejętności kierowcy. 
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Rys. 1. Algorytm działania układu ABS [3] 
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Droga hamowania pojazdu do całkowitego zatrzymania, bez uwzględniania czasu wyzwo-
lenia reakcji kierowcy, narastania siły hamowania, przy założeniu maksymalnej siły hamowa-
nia przez całą drogę hamowania i maksymalnej skuteczności hamulców: 
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gmFH ⋅⋅= μ  
gdzie: 

 m – masa pojazdu; 
 Vp – prędkość pojazdu w momencie rozpoczęcia hamowania; 
 Vk – prędkość pojazdu w chwili zetknięcia z przeszkodą; 
 FH – siła hamująca; 
 LH – droga od miejsca rozpoczęcia hamowania do przeszkody. 

Różnica drogi hamowania w przypadku zastosowania układu ABS: 

( ) ( )ABSHTHH LLL −=Δ  

gdzie: 
 LH(T) – droga hamowania w przypadku hamowania tradycyjnego (bez ABS); 
 LH(ABS) – droga hamowania w przypadku zastosowania układu ABS. 

Wyznaczenie prędkości pojazdu w momencie uderzenia, która odpowiada granicznej 
wartości przyśpieszeń dla organizmu człowieka: 

[ ]smtaVgr /max Δ⋅=  

gdzie: 
 amax – graniczna wartość przyspieszenia działającego na organizm ludzki; 
 Δt – czas pochłaniania energii przez odkształcalne części nadwozia podczas zderzenia. 

Droga hamowania do uzyskania prędkości granicznej podczas zderzenia, przy zastosowa-
niu hamowania tradycyjnego: 
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gdzie: 
 Vp – prędkość początkowa pojazdu; 
 Vgr – prędkość odpowiadająca powstaniu przyspieszeń granicznych; 
 g – przyspieszenie ziemskie, 
 μ – współczynnik przyczepności. 

W przypadku zastosowania układu ABS prędkość kolizji: 

[ ]smLgVV Hpk /22 ⋅⋅⋅−= μ  

gdzie: 
 Vp – prędkość początkowa pojazdu; 
 LH – droga hamowania potrzebna do uzyskania prędkości granicznej, przy zastosowa-

niu hamowania tradycyjnego; 
 g – przyspieczenie ziemskie; 
 μ – współczynnik przyczepności. 
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Natomiast przyspieszenie działające na ciało człowieka w chwili uderzenia przy zastoso-
waniu układu ABS: 
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gdzie: 
 Vk – prędkość zderzenia w przypadku zastosowania układu ABS, uzyskana na drodze 
hamowania potrzebnej do uzyskania prędkości granicznej, przy zastosowaniu hamowania 
tradycyjnego; 
 Δt – czas pochłaniania energii przez odkształcalne części nadwozia podczas zderzenia. 

3. DZIAŁANIE UKŁADU ESP 

Układ ten zwiększa bezpieczeństwo czynne pojazdu w sytuacjach awaryjnych na 
drodze, w których spełnione są następujące warunki: 
– nagła zmiana kierunku jazdy lub kilka zmian, następujących jedna po drugiej,  
– średnie i duże prędkości pojazdu,  
– zmiany przyczepności koła do nawierzchni lub obniżona przyczepność,  
– wystąpienie poślizgu bocznego,  
– najczęściej podczas pokonywania ostrych zakrętów lub slalomu między przeszkodami 

w sytuacji awaryjnej. 
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Rys. 2. Algorytm działania układu ESP [3] 
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4. DZIAŁANIE UKŁADU ASR 

 
Rys. 3. Algorytm działania układu ASR [3] 

Ciężkich wypadków, w których zastosowanie układu ASR mogłoby spowodować ich 
uniknięcie bądź zmniejszenie skutków jest mało, w porównaniu z innymi układami. Układ ten 
ma zastosowanie jedynie podczas ruszania i przyspieszania pojazdu na nawierzchniach o ni-
skich współczynnikach przyczepności, a szczególnie w sytuacji wystąpienia innych wartości 
współczynnika przyczepności dla każdego z kół napędowych. Taka sytuacja zaistniała pod-
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czas jazdy, szczególnie na zakręcie może zaskoczyć kierowcę i spowodować zagrożenie na 
drodze. Do takich sytuacji może dojść w okresie zimowym oraz podczas opadów deszczu. 

Grupy wypadków w których układ ASR mógłby doprowadzić do ich uniknięcia na pod-
stawie danych statystycznych wypadków zaistniałych w Polsce w roku 2008: 
– wypadki, których powodem był poślizg kół napędowych (wypadki: 430; zabici: 72; 

ranni: 487). 

5. DZIAŁANIE UKŁADU BAS 

Układ ten zwiększa bezpieczeństwo czynne pojazdu w sytuacjach awaryjnych na drodze, 
w których spełnione są następujące warunki: 
– istnieje konieczność wykorzystania maksymalnej siły hamowania 
– kierowca hamuje pojazd, 
– nacisk na pedał za mały, aby wytworzyć maksymalną siłę hamowania (badania przepro-

wadzone przez firmę Renault wykazały, że ma to miejsce w 80% przypadków). 

 
Rys. 4. Algorytm działania układu BAS [3] 
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Tab. 1. Zestawienie wyników oceny uzyskanych dla poszczególnych układów mechatronicznych 
zwiększających bezpieczeństwo czynne samochodu 

 

PODSUMOWANIE 

Zastosowanie układu ABS powoduje znaczne skrócenie drogi hamowania w przypadku 
suchego i mokrego asfaltu, trochę gorzej jest w przypadku lodu, gdzie droga hamowania 
zmniejsza się nieznacznie. Wraz ze skróceniem drogi hamowania przez układ ABS, zmniejsza 
się równie prędkość uderzenia, co powoduje mniejsze przyspieszenia działające na korpus 
i organy wewnętrzne człowieka. To za powoduje znaczne zmniejszenie lub uniknięcie urazów 
doznanych podczas wypadku. Najgorzej jest w przypadku świeżego śniegu, gdzie działanie 
układu ABS powoduje znaczne wydłużenie drogi hamowania. Podczas hamowania tradycyj-
nego (bez udziału ABS) powstają dodatkowe siły hamującej w wyniku gromadzenia się przed 
oponą bariery z śniegu. W przypadku hamowania z układem ABS gromadzenie śniegu przed 
oponą jest niemożliwe. Podobnie jest w przypadku hamowania na miękkim piasku. W tych 
przypadkach brak możliwości wykonania manewru powoduje zwiększenie skutków wypadku 
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w porównaniu z pojazdem nie wyposażonym w układ ABS. Jednak ważniejszym zadaniem 
układu ABS jest umożliwienie kierowcy kontrolowania toru jazdy podczas hamowania, czyli 
wykonanie manewru ominięcia przeszkody lub uniknięcie wypadnięcia z drogi w wyniku 
tzw. wpadnięcia w poślizg. Jednak aby kierowca mógł wykonać manewr w sytuacji awaryj-
nej, to muszą być zapewnione pewne warunki chwilowej sytuacji na drodze.  

Z zestawienia wyników obliczeń wynika, że w największym stopniu na poprawę bezpie-
czeństwa mają wpływ układy związane z przebiegiem procesu hamowania, sterownością 
i utrzymaniem pojazdu w przyjętym torze ruchu (ABS, ESP, BAS). 

Wady układów związanych z przebiegiem procesu hamowania i sterownością to: 
– w większości przypadków nie zapobiegają one powstawaniu sytuacji krytycznych na dro-

dze, a jedynie umożliwiają kierowcy podczas jej zaistnienia optymalne wykorzystanie 
możliwości trakcyjnych pojazdu. 

– uśpienie czujności kierowcy, 
– częste przecenianie przez kierowcę możliwości technicznych tych układów, np. jazda 

z prędkością niebezpieczną w stosunku do warunków panujących na drodze, a takie za-
chowanie zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zagrożeń na drodze. 
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MECHATRONIC SYSTEMS VEHICLES ACTIVE 

Abstract 
The paper discusses mechatronic safety systems used in vehicles. The algorithms have been 

actions of individual systems, as well as the results of calculations of how the different systems are 
improving the safety of participants of road accidents or limit their number. 
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