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Bezpiecze ństwo bierne - to zespół cech pojazdu mających na celu zmniejszenie 
skutków zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego z punktu widzenia wszystkich 
jego uczestników. 
Elementy poprawiające bezpieczeństwo bierne to m.in.:

�konstrukcja nadwozia: wzmocnienia boczne, strefy kontrolowanego zgniotu, 
klatka bezpieczeństwa
�odpowiedni kształt nadwozia chroniący uczestników zewnętrznych: brak 
ostrych krawędzi, konstrukcja drzwi (w tym klamek), „składane” lusterka na 
przegubach, zabezpieczenie przed wjechaniem pojazdu pod samochód 
cięŜarowy
�łamana kolumna kierownicy
�pasy bezpieczeństwa
�napinacze pasów
�poduszka powietrzna
�zagłówki
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�foteliki samochodowe dla dzieci
�szyby klejone (dawniej szyby hartowane)
�mocowanie silnika uniemoŜliwiające jego kontakt z osobami 
znajdującymi się w kabinie
�wykonanie elementów z materiałów niepalnych, nietoksycznych i 
odkształcalnych
�układ paliwowy posiadający zabezpieczenia przed wypływem paliwa, 
wykonany z elementów nieiskrzących
�pałąk stały w samochodach z nadwoziem roadster
�chowane pałąki z tyłu samochodu lub wysuwane nagłówki w 
kabrioletach
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Bezpiecze ństwo czynne , inaczej: aktywne, to zespół czynników wpływających na 
zmniejszenie ryzyka kolizji lub wypadku drogowego. 

Zalicza się do nich następujący zespół cech pojazdu:

� Konstrukcja pojazdu zapewniająca widoczność z pojazdu (oświetlenie, okna, 
lusterka, wycieraczki) jak i samego pojazdu (kolor, oświetlenie), jak równieŜ
zapewniająca ergonomię (dzięki której kierowca nie musiałby "odrywać" wzroku 
od drogi i rąk od kierownicy) oraz posiadająca właściwości aerodynamiczne 
zapewniające stateczność i docisk pojazdu do nawierzchni (np. w samochodach 
sportowych spojler).

� Układ hamulcowy wraz z układami wspomagającymi, korektorami siły 
hamowania jak równieŜ systemami kontroli trakcji pojazdu jak: ABS, AFU, ASR, 
najczęściej włączone w skład ESP.

� Układy kierowniczy, zawieszenia oraz ogumienia: zapewniające kierowalność, 
odpowiednią współpracę kół pojazdu z drogą oraz przyczepność do podłoŜa.
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Układy bezpiecze ństwa czynnego
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Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu samochodu:

� stan techniczny samochodu (wyposaŜenie, stan opon, stopień zuŜycia),

� warunki atmosferyczne, stan drogi, warunki ruchu (np. rodzaj nawierzchni drogi, 
wiatr boczny, gęstość ruchu),

� umiejętności kierowcy oraz zdolność oceny sytuacji

Układy bezpiecze ństwa czynnego
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Siły działaj ące na samochód

Siły są przekazywane na opony (ostatecznie na nawierzchnię) zarówno „z góry" 
jak i „z boku" poprzez:

�bryłę pojazdu (np. siła oddziaływania wiatru),
�układ kierowniczy (siła przykładana do kierownicy),
�silnik,
�układ napędowy (siła napędowa),
�układ hamulcowy (siła hamowania).
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Układ kierowca – pojazd - otoczenie

W ocenie stateczności ruchu pojazdu jako uznane procedury badawcze 
wykorzystuje się następujące manewry, będące przedmiotem norm ISO:

� stacjonarny ruch po okręgu,

� procesy przejściowe,

� hamowanie na zakręcie,

� wraŜliwość na wiatr boczny,

� utrzymywanie prostoliniowego kierunku ruchu,

� zmiana siły napędowej wjeździe po okręgu.
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Często jest stosowany niebezpieczny test - manewr omijania przeszkody wg 
normy VDA, zwany „testem łosia", który przeprowadzony przez wielu 
kierowców pozwala na wyciągnięcie ostatecznych wniosków o własnościach 
dynamicznych pojazdu takich, jak:

� stateczność,

� kierowalność i skuteczność hamowania,

� zachowanie w warunkach utraty przyczepności.
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Test zmiany pasa ruchu (test łosia)

Początek testu:

Faza 1: NajwyŜszy bieg w ręcznie sterowanej skrzynce biegów, 
pozycja D w automatycznej skrzynce 

biegów przy prędkości obrotowej silnika 2000 obr/min.

Faza 2: Zwolnienie pedału przyspieszenia.

Faza 3: Pomiar prędkości za pomocą fotokomórki, skręt kół w lewo.

Faza 4: Skręt kół w prawo.

Faza 5: Koniec testu.
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Układy bezpiecze ństwa czynnego

Głównymi parametrami oceny dynamiki ruchu pojazdu są:
� kąt obrotu kierownicy,
� przyspieszenie poprzeczne,
� przyspieszenie lub opóźnienie wzdłuŜne,
� prędkość kątowa,
� kąt znoszenie i kąt poprzecznego przechyłu 

Dodatkowe informacje słuŜące do weryfikacji innych wielkości pomiarowych to:
� prędkość wzdłuŜna i poprzeczna,
� kąt skrętu kół przednich / tylnych.
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Układy bezpiecze ństwa czynnego

Współczynnik przyczepności przy 
hamowaniu µHF w funkcji poślizgu λ
1- opona promieniowa na suchym betonie, 
2 - zimowa opona diagonalna na mokrym 

asfalcie, 
3 - opona promieniowa na sypkim śniegu, 
4 - opona promieniowa na mokrym lodzie. 

Powierzchnia zakreskowana – przejście z 
obszaru stateczności w obszar 
niestateczności 
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Układy bezpiecze ństwa czynnego

Kąt znoszenia koła pod wpływem siły bocznej Fs (widok z góry). 
Boczne przesunięcie śladu opony w stosunku do obręczy na skutek 
oddziaływania siły bocznej Fs przy pokonywaniu zakrętu w prawo
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Opony

Podstawowymi kryteriami oceny opon są:

- zachowanie w ruchu prostoliniowym,

- stateczność na zakręcie,

- przyczepność na róŜnego rodzaju nawierzchniach,

- przyczepność w róŜnych warunkach atmosferycznych,

- kierowalność,

- komfort (tłumienie drgań, hałas),

- trwałość,

- ekonomiczność eksploatacji.
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ABSABS
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Układ przeciwblokuj ący ABS

ABS (niem. Antiblockiersystem; ang. Anti-Lock Braking System) to układ 
stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu się kół
podczas hamowania, jako element układu hamulcowego. 

System ten jest zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems
(lub Automated Highway Systems). Jego bezpośrednim rozwinięciem są systemy 
ASR. Jest on równieŜ wykorzystywany jako element składowy bardziej 
rozwiniętych systemów jak ESP, czy Adaptive Cruise Control.
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Układy ABS, 2 – kanałowy, 3 – kanałowy i 4 – kanałowy 

Układ przeciwblokuj ący ABS

W praktyce występuje wiele rozwiązań konstrukcyjnych układów ABS. RóŜnice w 
budowie zaleŜą przede wszystkim od podziału obwodów hamulcowych, liczby 
czujników i kanałów sterujących. 
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Budowa systemu ABS

Podstawowe elementy układu ABS (czteroobwodowego):
� czujniki prędkości obrotowej kół jezdnych (działające na zasadzie indukcji 

magnetycznej, bezdotykowe),
� elektrozawory regulujące ciśnienie w obwodzie kaŜdego koła (elektrozawory z 

wyłączonym zasilaniem nie wpływają na pracę układu hamulcowego),
� centrala sterująca.

Układ przeciwblokuj ący ABS

Moduł ABS i układ pomiarowy mierzący prędkość obrotową naleŜący do systemu ABS
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Układ przeciwblokuj ący ABS

Schemat blokowy układu ABS (dla hamulca 

jednego koła).
1 – pompa hamulcowa, 

2 – cylinder hydrauliczny hamulca, 

3 – zespół modulatora hydraulicznego, 
4 – tłumik pulsacji, 

5 – ogranicznik przepływu, 

6 – pompa powrotna, 
7 – zawór dolotowy, 

8 – zawór wylotowy, 

9 – akumulator ciśnienia
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Układ przeciwblokuj ący ABS

Algorytm działania układu ABS

Wykrycie poślizgu odbywa się na 2 sposoby:
� koło gwałtownie przestało się kręcić – poślizg,
� koło zaczyna kręcić się wolniej, niŜ pozostałe koła. Koło takie rozpoczyna poślizg 

i za chwilę zatrzyma się. 

ABS musi tu uwzględniać fakt, Ŝe róŜnica prędkości na zakręcie jest zjawiskiem 
normalnym. ABS nie ma informacji o połoŜeniu kierownicy więc róŜnice w 
obrotach muszą być na tyle duŜe, aby ABS miał pewność, Ŝe wynikają one z 
poślizgu. W przeciwnym razie ABS nie działałby na zakręcie na koła jadące po 
jego wewnętrznej stronie.
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Układ przeciwblokuj ący ABS

Awaryjne wyłączenie ABS moŜe takŜe wystąpić na skutek wykrycia innych 
problemów jak:
� spadek ciśnienia w układzie hamulcowym (np. wskutek uszkodzenia przewodu 

hamulcowego)
� brak reakcji koła na modulowanie ciśnienia w obwodzie (np. wskutek zerwania 

przewodu od elektrozaworu)
� inne problemy wykryte przez centralkę ABS a objawiające się niespójnością

sygnałów z czujników układu
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System wspomagania nagłego hamowania - HBA 
(ang. Hydraulic Brake Assist)

Układ przeciwblokuj ący ABS

W chwili wykrycia przez system nagłego hamowania, czyli w chwili szybkiego 
naciśnięcie pedału hamulca w układzie hamulcowym wytworzone zostaje 
maksymalne ciśnienie hamowania. 
W praktyce przewyŜszające ciśnienie jakie wytworzył kierowca naciskając na pedał
hamulca. Pozwala to na wykorzystanie całej mocy hamulców oraz wcześniejsze 
zadziałanie układu ABS. Ciśnienie to zostaje utrzymane w układzie hamulcowym do 
chwili aŜ nastąpi całkowite puszczenie pedału hamulca. W układzie tym przez 
sprzęŜenie z układem ABS nie występuje ryzyko zablokowania kół, dzięki czemu 
układ umoŜliwia nam równieŜ płynne ominięcie przeszkody, dzięki czemu 
samochód  nie wpadał w poślizg. 

Przeprowadzone badania dowiodły, ze układ ten pozwala na skrócenie drogi 
hamowania przy pr ędkości 100 km/h o 7 m przy drodze hamowania o długo ści 
40 m.
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Sterownik czterokanałowego układu ABS
1 - czujniki prędkości obrotowej kół, 

2 - gniazdo diagnostyczne, 
3 - akumulator, 

4 - stopień wejściowy, 

5 - regulator cyfrowy, 
6 - mikroprocesor, 

7 - pamięć stała, 

8 – stabilizator napięcia i pamięć usterek,
9 – stopnie wejściowe ze wzmacniaczami, 

10 - podwójne zawory elektromagnetyczne 

do regulacji ciśnienia, 
11 – przekaźnik, 

12 - napięcie stabilizowane, 

13 - lampka kontrolna.

Układ przeciwblokuj ący ABS
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Sterownik elektroniczny kontroluje pary zaworów elektromagnetycznych 
kaŜdego koła ustawiając je w jednym z trzech połoŜeń:

� poło Ŝenie pierwsze (bezprądowe): ustawienie obu zaworów (wlotowy 
otwarty, wylotowy zamknięty) sprawia, Ŝe pompa hamulcowa jest 
połączona z hamulcami kół (ciśnienie doprowadzone do hamulców moŜe 
rosnąć),

� poło Ŝenie drugie (zawór wlotowy zasilany prądem jest zamknięty): 
hamulec koła jest odłączony od pompy hamulcowej (ciśnienie w hamulcu 
pozostaje stałe),

� poło Ŝenie trzecie (zawór wlotowy takŜe zasilany prądem jest otwarty): 
hamulec koła jest połączony z pompą modulatora (ciśnienie w hamulcu 
spada)

W zaleŜności od stanu nawierzchni drogi podczas regulacji występuje od 4 do 
10 cykli regulacji ciśnienia na sekundę. 

Układ przeciwblokuj ący ABS
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Układ regulacji ABS
1 - zespół hydrauliczny (modulator) 

z elektromagnetycznymi, 
2 - pompa hamulcowa, 
3 - siłownik hydrauliczny hamulca, 
4 - sterownik, 
5 - czujnik prędkości obrotowej koła

Układ przeciwblokuj ący ABS
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Wpływ na prace układu ABS maja :

� obiekt regulacji : pojazd z układem hamulcowym, koło i para cierna opona-
nawierzchnia,

� czynniki zakłócaj ące: stan nawierzchni, stan hamulca, obciąŜenie pojazdu, 
wykonywany manewr, stan ogumienia (np.: za małe ciśnienie, zuŜyty bieŜnik),

� regulator : czujniki prędkości obrotowych i sterownik ABS,

� wielko ści regulowane : prędkość lub przyspieszenie obwodowe koła, 
względnie poślizg przy hamowaniu; wszystkie te wielkości są wyznaczane na 
podstawie prędkości obrotowej koła,

� wielko ść zadana : nacisk na pedał hamulca (ciśnienie w pompie hamulcowej),

� wielko ść nastawcza : ciśnienie w rozpieraczu hydraulicznym hamulca.
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System EDS - elektroniczna blokada mechanizmu ró Ŝnicowego

(niem. Elektronische Differentialsperre) lub EDL (ang. Electronic Differential Lock)

System rozpoznaje poślizg kół napędzanych poprzez analizę sygnałów z czujników 
ABS. Jeśli obroty kół są róŜne to wyhamowuje koło obracające się szybciej. 

Dzięki temu koła napędowe pojazdu nie wpadają w poślizg co umoŜliwia np. 
ruszenie z miejsca pojazdem, gdy koła napędowe stoją na nawierzchni o róŜnym 
współczynniku przyczepności. 

System EDS działa przy prędkości mniejszej niŜ ok. 40 km/h. System EDS nie 
moŜe być montowany bez systemu ABS poniewaŜ korzysta z czujników i systemu 
hamowania ABS. 
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Układ przeciwpo ślizgowy ASR

(ang. Acceleration Slip Regulation)

W momencie rozpoznania przez jednostkę sterującą poślizgu któregoś z kół lub osi,
następuje zmniejszenie ich prędkości, które realizowane moŜe być na kilka 
sposobów:
� wykorzystanie hamulców do przyhamowania kół znajdujących się w poślizgu –

szybki czas reakcji systemu,
� opóźnienie zapłonu lub całkowite jego odłączenie przy jednoczesnym odcięciu 

wtrysku,
� przymknięcie przepustnicy – w rozwiązaniach, gdzie przepustnica jest 

sterowana elektronicznie - najdłuŜszy czas reakcji.
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Elementy układu przeciwpoślizgowego kół napędowych wykorzystującego hamulce
i przepustnicę silnika [2]

1 - czujniki prędkości kół, 2 - hamulce kół, 3 - zespół hydrauliczny (modulator) ABS i ASR,
4 - sterownik ABS i ASR, 5 - sterownik Motronic, 6 - przepustnica silnika
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Komponenty układu ABS wraz z ASR. 
1 – hydroagregat z urządzeniem sterującym, 2 – czujnik prędkości obrotowej koła. 

System zarządzający silnikiem wyposaŜonym w: 3 – sterownik, 4 – zespół przepustnicy, 
5 – wtryskiwacze, 6 – moduł zapłonowy, 7 – czujnik połoŜenia pedału gazu. [3]
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Wykres działania kontroli trakcji przy 
uŜyciu: 
1 – przepustnicy i hamulców, 
2 – przepustnicy i opóźnienia zapłonu, 
3 – tylko przepustnicy silnika.

Do sterowania momentem napędowym w pojazdach 
z silnikiem ZI słuŜy pedał elektroniczny EGAS. 
Sterowaniu podlegają:
� przepustnica (ustawiana przez EGAS),
� układ zapłonowy (kąt wyprzedzenia zapłonu),
� układ wtryskowy (synchronizacja sygnałów wtrysku 

i zapłonu).

W pojazdach z silnikiem ZS sterowanie momentem 
obrotowym jest realizowane przez zmianę sterowania 
pompy wtryskowej (zmniejszenie dawki paliwa).
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Elektroniczne sterowanie silnikiem za 
pomocą pedału EGAS w układzie ASR
1 - sterownik ABS/ASR,
2 - układ sterujący z funkcją EGAS,
3 - czujnik połoŜenia pedału 

przyspieszenia.
4 - nastawnik, 
5 - przepustnicą (lub pompa wtryskowa),
6 - czujnik prędkości obrotowej koła

ASR
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ESPESP
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ESP – (ang. Electronic Stability Program) – układ elektroniczny stabilizujący tor 
jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad 
połączonymi układami ABS i ASR.

System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z 
chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu 
z zakrętu. 

Elektroniczny układ stabilizuj ący ESP
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Analiza ruchu samochodu osobowego bez układu ESP w czasie jazdy na zakręcie 
1- kierowca skręca koła, powstają siły boczne,

2 - groźba utraty stateczności, 3- kierowca skręca koła w przeciwną stronę, samochód 
wpada w poślizg, 4 - niekontrolowany ruch samochodu.

Elektroniczny układ stabilizuj ący ESP
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Analiza ruchu samochodu osobowego z układem ESP w czasie jazdy na zakręcie
1 - kierowca skręca koła, powstają siły boczne, 2 - groźba utraty stateczności, ESP 
przyhamowuje prawe przednie koło, 3 - samochód zachowuje stateczność ruchu, 

4 - groźba utraty stateczności, ESP przyhamowuje lewe przednie koło, stała kontrola 
stateczności ruchu

Elektroniczny układ stabilizuj ący ESP

Zwiększenie siły 
hamowania
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Zmiana wielkości charakteryzujących ruch samochodu 
podczas pokonywania następujących po sobie zakrętów 
prawego i lewego. 
1 – pojazd bez ESP, 
2 – pojazd z ESP 

Elektroniczny układ stabilizuj ący ESP
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Pojazd bez i z układem ESP

Elektroniczny układ stabilizuj ący ESP
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Zmiana pasa ruchu z ostrym hamowaniem

Na rysunkach przedstawiono przebieg manewru omijania, 
realizowanego przez dwa pojazdy:
� pierwszy z układem przeciwblokującym

ABS bez układu ESR
� drugi wyposaŜony w oba układy, przy czym obydwa 

pojazdy poruszają się:
� z jednakowymi prędkościami początkowymi 50 km/h,
� po śliskiej nawierzchni (µhf = 0,15).

ESP



46Diagnostyka pokładowa



47Diagnostyka pokładowa



48Diagnostyka pokładowa



49Diagnostyka pokładowa



50Diagnostyka pokładowa

Przetwarzanie danych

Sygnałami wejściowymi 
przesyłanymi z czujników do 
sterownika poprzez obwody 
ochronne:

� sygnały analogowe (np. ciśnienie w 
pompie hamulcowej) przetwarzane 
w przetworniku A/C mikroprocesora 
na sygnały cyfrowe,

� sygnały cyfrowe (np. kąt obrotu 
kierownicy), 

� sygnały z czujników prędkości 
obrotowej kół.
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Struktura układu regulacji systemu ESP
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Do wyznaczenia wartości wymaganych przez regulator dynamiki ruchu 
wykorzystywane są następujące sygnały:

�stopień wciśnięcia pedału przyspieszenia  - z układu sterowania silnika,
�stopień wciśnięcia pedału hamulca - z czujnika ciśnienia w pompie 
hamulcowej,
�kąt obrotu koła kierownicy - z czujnika kąta obrotu kierownicy. 
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Układ regulacji ESP w  poje ździe
1 - czujnik prędkości kątowej z czujnikiem przyspieszenia poprzecznego, 2 - czujnik kąta 
obrotu koła kierownicy, 3 - czujnik ciśnienia w pompie hamulcowej, 4 - czujniki prędkości 

obrotowych kół, 5 - sterownik ESP, 6 - modulator hydrauliczny, 7 - hamulce kół, 8 - sterownik 
silnika, 9 - kąt wyprzedzenia zapłonu, 10 - wtrysk paliwa, 11 - przepustnica (EGAS)
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Przy wyznaczaniu wartości wymaganych są uwzględniane współczynniki 
przyczepności i prędkości jazdy pojazdu, które wyznaczane są na podstawie 
sygnałów z czujników:
� prędkości obrotowych kół,
� przyspieszenia poprzecznego,
� ciśnień w układzie hamulcowym,
� prędkości kątowej.

Zadania regulatora dynamiki ruchu polegają na:
� wyznaczeniu rzeczywistego stanu ruchu pojazdu na podstawie sygnału 

prędkości kątowej i wyznaczonej wartości kąta znoszenia pojazdu,
� skorygowanie zachowania pojazdu w warunkach krytycznych do zachowania 

odpowiadającego warunkom normalnym.
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1 - pompa hamulcowa, 2 - czujnik ciśnienia, 3 - pompa wstępna (eVLP), 4 - modulator wersji 
5.3, 5 - obwód związany z drugą sekcją pompy hamulcowej, 6 - obwód związany z pierwszą
sekcją pompy hamulcowej. 7 - zawory ssące, 8 - zawory przełączające z funkcją
ograniczania ciśnienia, 9 - tłumiki pulsacji, 10 - pompy przetłaczające, 11 -zawory zwrotne. 
12- akumulatory ciśnienia, 13-zawory wlotowe, 14 - zawory wylotowe, 15 - hamulce kół

Schemat obwodu hydraulicznego 
modulatora układu ESP
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Podczas hamowania regulator ABS przekazuje do  podrzędnych regulatorów 
informacje o:

�prędkości poprzecznej pojazdu,
�prędkości kątowej pojazdu,
�kącie obrotu koła kierownicy,
�prędkościach obrotowych kół umoŜliwiających wyznaczenie wymaganego 
poślizgu.

W trybie pracy ASR regulator dynamiki ruchu, podczas napędu, przekazuje do 
regulatorów podrzędnych informacje o:

�średniej wartości poślizgu kół napędowych,
�przedziale tolerancji poślizgu,
�róŜnicy momentów hamowania, potrzebnych do wytworzenia wymaganego 
momentu obracającego.
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Rozmieszczenie elementów układu ESP w samochodzie
1 - hamulce kół, 2 - czujniki prędkości obrotowej kół, 3 - sterownik, 4 - pompa wstępna, 

5 - czujnik kąta obrotu koła kierownicy, 6 - pompa hamulcowa z urządzeniem 
wspomagającym, 7 - modulator z czujnikiem ciśnienia wstępne, 8 - czujnik prędkości kątowej 

i przyspieszenia poprzecznego.
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Schemat regulacji dynamiki ruchu układu ESP z sygnałami wejściowymi i wyjściowymi 
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Pozostałe systemy bezpiecze ństwa czynnego
System MSR
System przeciwdziałający poślizgowi kół napędowych MSR (niem. Motor-
Schleppmoment-Regelung) w czasie hamowania silnikiem. W momencie wykrycia 
poślizgu kół napędowych w czasie hamowania silnikiem system automatycznie 
zwiększa prędkość obrotową silnika (przyśpiesza symulując dociśnięcie pedału 
przyspieszenia) tak aby wyeliminować poślizg kół.

System ACC
Adaptive Cruise Control w skrócie ACC, jest to system dostosowujący prędkość
pojazdu do warunków na drodze w zaleŜności od połoŜenia innych pojazdów. 
System działa dzięki umieszczonemu z przodu pojazdu radarowi, co pozwala na 
dostosowaniu prędkości pojazdu do zachowania bezpiecznej odległości przed 
następnym pojazdem. W razie potrzeby system moŜe zahamować pojazd lub 
utrzymać dystans za autem jadącym z przodu.
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System AFS

Adaptive Front Lighting System jest to system oświetlający kierunek jazdy pojazdem. System  
powoduje, Ŝe światła przednie oświetlają kierunek, w którym jedzie samochód, a nie oświetla 
ciągle drogi na wprost przed pojazdem (np. gdy skręcamy w lewo przednie reflektory obracają
się w lewo).

System ten polepsza widoczność na zakrętach (zob. rysunek poniŜej).

Reflektory wyposaŜone w ten system mogą obrócić się maksymalnie do kąta 20 °. System AFS 
działa gdy:
� kąt skrętu jest większy niŜ 12°,
� prędkość pojazdu wynosi co najmniej 10 km/h

Układ wyłącza się, gdy pojazd zwolni do prędkości 5 km/h.
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BLIS

Blind Spot Information System w skrócie BLIS – jest to system informacji 
‘’martwego pola’’ w pojeździe. System ten - dzięki lampkom umieszczonym obok 
lusterek - ostrzega kierowcę o innym pojeździe, który znajduje się w tzw. "martwym 
polu", czyli niewidocznym zarówno w polu okien, jak i w lusterkach bocznych i 
wstecznym. Działa dzięki kamerom umieszczonym w bocznych lusterkach. System 
aktywuje się po przekroczeniu przez kierowcę prędkości 10 km/h
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LDW (Lane departure warning) – system aktywny mający na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa jazdy samochodem poprzez ostrzeganie przed niezamierzonym 
zjechaniem z własnego pasa ruchu. Oparty na analizie obrazu – kamera sprzęŜona 
z komputerem śledzi znaki ograniczające pas ruchu i we współpracy z róŜnymi 
czujnikami ostrzega kierowcę (np. wibracją fotela) o zmianie pasa ruchu nie 
poprzedzonej włączeniem migacza.
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System HHC
Hill Hold Control w skrócie HHC jest to system zapobiegający staczaniu się pojazdu 
podczas podjeŜdŜania na wzniesienie oraz zjeŜdŜania ze wzniesienia. System działa 
razem z układem hamulcowym. Gdy system wykrywa, gdy pojazd znajduje się na 
pochyłości, system utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym, aŜ do momentu 
wciśnięcia przez kierowcę pedału gazu 

System ACS
Automatic Crash System w skrócie ACS jest to automatyczny system kolizyjny. 
System w razie wypadku automatycznie odblokowuje centralny zamek, włącza 
oświetlenie wewnątrz pojazdu oraz światła awaryjne, a takŜe odcina dopływ paliwa

System EBD
Electronic Brakeforce Distribution to elektroniczny rozdział sił hamowania. W celu 
maksymalnego skrócenia drogi hamowania układ EBD automatycznie reguluje siłę
hamowania przednich i tylnych oraz prawych i lewych kół. Wyraźnie skraca drogę
hamowania przy utrzymaniu stabilności nawet w razie gwałtownego hamowania lub 
hamowania na zakręcie. 

HCC
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System TPMS
Tire Pressure Monitoring System, to system monitorujący ciśnienie w oponach. 
System bezpośredni przesyła informacje do komputera pokładowego drogą radiową
na podstawie pomiarów z czujników umieszczonych na wewnętrznej stronie felgi 
koła. Wadą tego systemu jest to, Ŝe wymaga on aby kaŜde koło było wyposaŜone w 
czujnik. Zaletą jest dokładny pomiar ciśnienia.

System pośredni nie potrzebuje dodatkowych czujników poniewaŜ nie wykonuje 
pomiarów a wylicza je na podstawie informacji pochodzących z układu ESP i ABS. 
W tym systemie mierzy się obroty kół. Koło z mniejszym ciśnieniem powietrza w 
oponie ma mniejszy promień i kręci się szybciej co jest wykrywane dzięki czujnikom 
mierzącym obroty kół z systemu ABS. Dzięki temu moŜna łatwo rozpoznać koła o 
zmniejszonym ciśnieniu i zgłosić to kierowcy. System ten wymaga jedynie 
dodatkowego oprogramowania wykorzystującego dane z układu ABS. Jest tani i 
efektywny ale nie podaje dokładnego ciśnienia w oponie.
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