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Układy zabezpieczające
przed skutkami
wypadków
Do najważniejszych układów tego typu nale-
żą automatyczne napinacze pasów bezpie-
czeństwa oraz poduszki powietrzne. Pierw-
sza poduszka powietrzna została zgłoszona
do opatentowania już w latach 50. Praktycz-
ne zastosowanie znalazła jednak w latach 70.
w USA, gdzie stała się nawet obowiązko-
wym wyposażeniem pojazdu. Warto przypo-
mnieć, że nie było tam wówczas obowiązku
zapinania pasów bezpieczeństwa. Oczywi-
ście po trzech dekadach badań dziś wiemy
doskonale, że najskuteczniejsze działanie za-
bezpieczające poduszka osiąga właśnie ra-
zem z zapiętymi pasami, które w dodatku po-
winny w odpowiednim momencie zostać do-
datkowo ściągnięte przez napinacze piro-
techniczne. Od początku lat 90., kiedy zapi-
nanie pasów stało się w Europie obowiązko-
we, nastąpił rozwój technologii poduszki po-
wietrznej. Rozwój ten był możliwy dzięki za-
stosowaniu wyrafinowanej elektroniki.
W najnowocześniejszych autach instaluje się
obecnie do 10 poduszek powietrznych: dla
kierowcy, pasażera z przodu, pasażerów z ty-
łu, cztery boczne i dwie górne. Jeśli dodamy
do tego pirotechniczne napinacze pasów, to
mamy niezłą beczkę prochu, bo przecież
wszystkie te urządzenia zawierają potencjal-
nie niebezpieczne ładunki wybuchowe. Poza
tym wiadomo, że sama poduszka, choć stwo-
rzona do ratowania życia podróżujących sa-
mochodem, w czasie kolizji może - odpalona
w nieodpowiednim momencie - stanowić dla
nich nawet śmiertelne zagrożenie. Jak więc
sterować niezależnie ośmioma czy dziesię-
cioma poduszkami, by nie zrobiły komuś
krzywdy i zostały odpalone we właściwym
momencie? Warto przypomnieć, że czas za-
działania całego układu od chwili uderzenia
samochodu w przeszkodę do wychwycenia

przez poduszkę  głowy i klatki piersiowej
kierowcy przy prędkości 80 km/h wynosi
mniej niż 100 milisekund. Jeszcze szybciej
niż poduszka powinny zostać odpalone napi-
nacze pasów. Jak widać, potrzebne są więc
absolutnie niezawodne i precyzyjne systemy
sterowania tymi elementami pojazdu. Układy
sterujące odpalaniem poduszek powietrz-
nych składają się z niezwykle zaawansowa-
nych technicznie i niezawodnych w działaniu
czujników przyspieszeń rozlokowanych
w różnych miejscach samochodu. Kiedy au-
to uderza w przeszkodę (lub zostaje uderzo-
ne) rejestrują one kierunek i siłę uderzenia.
Sygnały te trafiają do komputera, który ma
w pamięci dane o setkach sytuacji z wcze-
śniejszych symulacji. Procesor musi błyska-
wicznie przeanalizować rodzaj zderzenia
i zdecydować: odpalić poduszkę, czy nie
i którą. Nie ma obawy, że wybuchną wszyst-
kie naraz, bo zderzenie jest albo czołowe, al-
bo boczne, albo następuje z tyłu (wówczas
komputer sterujący wyzwala tylko napinacze
pasów). Najnowsze modele aut mają też
czujniki obciążenia siedzeń pasażerów. Cho-
dzi o to, aby poduszka została odpalona tyl-
ko wtedy, gdy fotel jest zajęty, i nie wybu-
chła, gdy na fotelu obok kierowcy umie-
szczono fotelik z małym dzieckiem (podu-
szka, napełniając się przygniotłaby je do
oparcia fotela). Tak więc kiedy siedzicie za
kierownicą z niepozornym napisem „airbag”,
pomyślcie czasem, że tak naprawdę nad wa-
szym zdrowiem i życiem czuwa wówczas
poczciwy kawałek krzemu. W najbliższej
przyszłości nastąpi dalsze udoskonalenie sy-
stemu sterowania omówionym wyżej ukła-
dem zabezpieczenia przed skutkami wypad-
ku. I oczywiście usprawnienie to będzie
związane z zainstalowaniem w samochodach
kolejnej porcji wyrafinowanej elektroniki.
Otóż pojazdy (na początek te z najwyższej
półki) wyposażone zostaną w radary o krót-

kim zasięgu. Dadzą one całemu systemowi
więcej czasu na analizę sytuacji, a co za tym
idzie bardziej precyzyjną i odpowiednio
wczesną reakcję. Czujniki radarowe przeka-
żą sygnały o zbliżającej się kolizji jeszcze
w fazie przedwypadkowej. Zauważą prze-
szkodę, zanim zderzy się z nią samochód.
System będzie więc w stanie dokładnie prze-
widzieć czas uderzenia. Nie będzie znana je-
dynie masa przeszkody. Informacje o sile
uderzenia nadal będą pochodzić z czujników
przyspieszeń.  Wprowadzenie do wyposaże-
nia aut radarów krótkiego zasięgu, planowa-
ne przez firmę Bosch na 2005 rok, umożliwi
realizację „wirtualnego pasa bezpieczeń-
stwa” wokół pojazdu. Kierowca zostanie na
przykład ostrzeżony przed trudno dostrzegal-
nymi obiektami na drodze, a pojazd sam bę-
dzie utrzymywał bezpieczną odległość od in-
nych pojazdów. Już teraz firma Bosch zapre-
zentowała radarowy system adaptacyjnej re-
gulacji prędkości jazdy ACC. Jest to nowo-
czesna odmiana tempomatu, czyli urządzenia
umożliwiającego jazdę ze stałą zadaną pręd-
kością. W przeciwieństwie do dotychczaso-
wych tempomatów aktywnie reaguje on

Fot. 9 Moduł sterujący odpalaniem
poduszek powietrznych
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w sytuacji, kiedy przed autem pojawi się do-
goniony inny pojazd. Podstawową częścią
systemu jest nadajnik/odbiornik radarowy
umieszczony  pod osłoną chłodnicy. Emito-
wane przez nadajnik fale, po odbiciu się od
przeszkody (poprzedzającego pojazdu), są
źródłem informacji o odległości od przeszko-
dy a także o jej względnej prędkości. Po
przeanalizowaniu tych danych system przy-
stępuje do części wykonawczej, którą reali-
zuje układ ESP. Przyhamowuje on pojazd lub
tylko zmniejsza obroty silnika  tak, by zosta-
ła zachowana bezpieczna odległość między
obydwoma samochodami. ACC ma odciążać
kierowców od uciążliwego trzymania nogi na
pedale gazu podczas jazdy autostradami na-
wet w zmieniających się warunkach ruchu.
Jeszcze innym supernowoczesnym elektro-
nicznym gadżetem oferowanym już w nie-
których samochodach jest układ automatycz-
nej regulacji odległości ADR (Automatische
Distanzregelung). Określa on odległość od
najbliższego pojazdu za pomocą trzystrumie-
niowego lasera podczerwieni. Informacje
o stanie nawierzchni pochodzą z czujników
prędkości obrotowej kół znanych z układów
regulacji dynamiki jazdy. Czujniki podają
również informacje o pokonywanym zakrę-
cie i prędkości jazdy. Dane są analizowane
w sterowniku ADR, który na tej podstawie
oblicza zalecaną prędkość oraz wymagany
odstęp. Realizacją zajmują się systemy kon-
troli trakcji np. ESP. Warunkiem pełnej auto-
matycznej regulacji dystansu jest automa-
tyczna skrzynka przekładniowa. Automa-
tyczna regulacja dystansu umożliwia nawet
całkowite zatrzymanie pojazdu poruszające-
go się w korku, a następnie jego samodzielne
ruszenie. W ten sposób układ pozwala unik-
nąć wypadku w wyniku najechania i ułatwia
poruszanie się po zatłoczonych ulicach.  Jak
uważają eksperci wspomniane systemy mo-

gą, w razie ich upowszechnienia, w znaczą-
cym stopniu przyczynić się do zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu. 

Z kolei układ PDC (Park Distanz Control)
zaprojektowany został z myślą o ochronie
eleganckich limuzyn kierowanych przez nie-
zbyt dobrych kierowców przed tzw. uszko-
dzeniami parkingowymi. Zastosowano w nim
umieszczone w tylnym zderzaku czujniki
ultradźwiękowe, które pracując jako echo-
sondy, mierzą odległość samochodu od prze-
szkody i gdy ta niebezpiecznie się zmniejsza,
system ostrzega kierującego sygnałem
dźwiękowym.

Układy zabezpieczające 
przed kradzieżą 
Są kolejną sferą konstrukcji samochodowych
opanowaną przez elektronikę. Wraz z postę-
pem technicznym nie następuje niestety po-
stęp moralny społeczeństw, czego efektem
jest dramatyczny wzrost liczby kradzieży sa-
mochodów. Dlatego od jakiegoś czasu pod-
stawowym wyposażeniem nowych pojazdów
stał się tzw. immobiliser, czyli w wolnym tłu-
maczeniu unieruchamiacz. Można zrealizo-
wać go na wiele sposobów, ale największym
uznaniem cieszy się obecnie elektronicznie
kodowany kluczyk do wyłącznika zapłonu
(stacyjki) z transponderem. Jest to rozwiąza-
nie bardzo wygodne, gdyż nie wymaga od kie-
rowcy żadnych dodatkowych i tajnych mani-
pulacji. Samochód można uruchomić, wkłada-
jąc jak zwykle kluczyk do stacyjki i przekrę-
cając go. Przeciętny użytkownik nie zdaje so-
bie nawet sprawy, jaka skomplikowana proce-
dura ma wówczas miejsce. Głównymi ele-
mentami systemu są: wspomniany już kluczyk
z transponderem, czyli mówiąc po ludzku mi-
kroprocesorowym nadajniko-odbiornikiem,
antena pierścieniowa (cewka czytająca dane
z transpondera) w stacyjce oraz sterownik blo-
kady zapłonu. Po włożeniu kluczyka do sta-
cyjki transponder wysyła do sterownika blo-
kady kod stały, który zostaje tam sprawdzony.
Jeżeli kod ten zostanie rozpoznany jako pra-
widłowy, sterownik wytwarza za pomocą ge-
neratora zmiennych losowych kod zmienny,
który jest wysyłany do transpondera. Kod ten
inicjuje w transponderze określony, utajniony
proces obliczeniowy, który jest tak samo wy-
konywany w sterowniku. Jeżeli uzyskane
w obydwu urządzeniach wyniki są takie same,
tzn. wysłane przez transponder są identyczne
z otrzymanymi w sterowniku, to kluczyk zo-
staje uznany za właściwy. W związku z tym
sterownik blokady wymienia teraz kod zmien-
ny ze sterownikiem silnika. Jeśli wystąpi
zgodność, to można uruchomić pojazd.
Omówione procesy trwają kilka milisekund,
tak że kierowca nie zauważa żadnej zwłoki
w uruchamianiu. Ze względu na to, że dla ko-
du zmiennego przewidziano 1023 różnych
kombinacji oraz sam proces liczenia jest szy-
frowany, bardzo trudne jest skopiowanie klu-
czyka czy też manipulacja przy ukladzie przez
skanowanie. W bardziej skomplikowanych
układach rozpoznawane są też poszczególne,
oryginalne kluczyki pojazdu, co umożliwia
„zablokowanie” kluczyka w przypadku jego
zgubienia lub kradzieży. Takim „zablokowa-
nym” kluczykiem nie można już uruchomić
samochodu. Takie elektroniczne bajery zabez-
pieczają przed uruchomieniem samochodu
przez osoby niepowołane, ale nie stanowią
niestety ochrony przed okradzeniem lub od-
transportowaniem pojazdu. Dodatkowym wy-
posażeniem antykradzieżowym każdego sa-
mochodu rejestrowanego w naszym pięknym
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Fot. 10 System sterowania poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów bez-
pieczeństwa firmy Bosch

Fot. 11 W takiej sytuacji układ PDC
oparty na czujnikach ultradźwięko-
wych umieszczonych w zderzaku mo-
że okazać się bardzo pomocny
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kraju jest więc oczywiście mniej lub bardziej wymyślny system elek-
tronicznego autoalarmu, który ma za zadanie przynajmniej spłoszyć
złodzieja, zapewniając, złudne niestety, poczucie bezpieczeństwa.
Przecież każdy młodociany kandydat na gangstera wie, że wystarczy
postraszyć zwykłym kałasznikowem i właściciel odda nie tylko ory-
ginalne kluczyki, ale i dokumenty swego luksusowego cacka, no chy-
ba że sam pracuje dla konkurencji. Jedyną szansą na odnalezienie
skradzionego samochodu w naszej części świata jest wyposażenie go
wcześniej w system satelitarnej lokalizacji GPS, który umożliwia zlo-
kalizowanie auta z dokładnością do kilku metrów.

I wreszcie pełen komfort
podróżowania
Krzemowe chipy coraz częściej instalowane są w samochodowych
urządzeniach zapewniających kierowcom - zwłaszcza tym zasob-
niejszym w gotówkę - wysoki poziom komfortu jazdy. Mamy więc
elektroniczny system sterowania klimatyzacją - „climatronic”, który
potrafi utrzymywać zadaną temperaturę - nawet różną dla poszcze-
gólnych pasażerów. System ten może być sterowany z zewnątrz
przez telefon komórkowy, co oznacza, że dostatecznie bogaty wła-

ściciel czterech kółek może przez telefon
aktywować i zaprogramować układ auto-
matycznej klimatyzacji, który odpowie-
dnio przygotuje samochód na nadejście
swego pana. Komfort podróżowania au-
tem zależy w dużej mierze od zawieszenia
pojazdu. Firma Mercedes zaczyna wypo-
sażać swe limuzyny klasy S w układ ABC
(Active Body Control), który dostosowuje
pracę zawieszenia do upodobań kierowcy.
Reaguje przy tym na zmiany obciążenia
auta - jeśli zmienia się masa pojazdu (wy-
siada lub wsiada pasażer czy też wyjmo-
wany jest bagaż) komputer na bieżąco
oblicza nowe ustawienia np. twardość ele-
mentów resorujących. Obecnie układy
elektroniczne stosowane są powszechnie
w urządzeniach, z których korzystają
w czasie jazdy kierowca i pasażerowie,
a więc w urządzeniach łączności, nawiga-
cji i rozrywki.

Prawie wszyscy producenci samocho-
dów oferują za odpowiednią opłatą syste-
my nawigacji satelitarnej, która umożli-

wia dotarcie do celu bez map i znajomości terenu. Wystarczy wpisać
do komputera systemu swoją aktualną pozycję, a potem nazwę miej-
scowości czy ulicy, do której chcemy dojechać, a on poinformuje cię
w odpowiednim momencie, gdzie masz skręcić i którą drogę wy-
brać. Nie sposób wymienić wszystkich bajerów multimedialnych,
które są dostępne w nowoczesnych samochodach. Różnej maści sy-
stemy audio i DVD uzupełniają długą listę urządzeń elektronicz-
nych, którymi naszpikowano współczesne auto dla bogaczy. Szkoda
tylko, że nie można jednocześnie prowadzić samochodu, oglądać fil-
mu z DVD, słuchać muzyki, rozmawiać przez telefon i żeglować po
Internecie.

Parę słów o magistralach danych
Pierwsze układy elektroniczne zastosowane w samochodach były sa-
modzielne i niezależne od innych. Ciągły postęp w elektronice sa-
mochodowej spowodował, że różne informacje są wykorzystywane
jednocześnie przez kilka układów lub muszą być udostępniane z jed-
nego układu do innych, np. sygnał prędkości obrotowej kół. Poza
tym potrzeba powiązania wszystkich elementów układów działają-
cych we współczesnym samochodzie stwarza poważne problemy
w okablowaniu. 

Fot. 12 System nawigacji satelitarnej zintegrowany z kon-
solą multimedialną - propozycja firmy Blaupunkt dla auto-
karów

Fot. 14 Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona -
kierowca ogląda film

Fot. 13 System identyfikujący i wyświetlający na desce rozdzielczej znaki drogowe
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Konstrukcje alarmowe wykonane przez hob-
bystów mają jedną niezaprzeczalną przewa-
gę nad urządzeniami profesjonalnymi: są nie-
typowe i niepowtarzalne. Jednostkowo wy-
konana konstrukcja jest zawsze zagadką dla
intruza i jej rozszyfrowanie może być nieraz
trudniejsze od „złamania” urządzenia niejed-
nej renomowanej firmy. 

Proponowane urządzenie jest proste, ła-
twe w montażu i uruchomieniu. Niemniej
układ ten, wyposażony w odpowiednie gło-
śniki, całkowicie dorównuje skutecznością
kosztownym urządzeniom fabrycznym.

Najprostszym sposobem sterowania syre-
ną jest po prostu włączanie i wyłączanie za-
silania. Drugim sposo-
bem jest sterowanie
wejściem zerującym
multiwibratora U2
NE555. Metoda ta nie
wymaga przełączania
dużych prądów. Zwar-
cie przewodu sterujące-
go do plusa zasilania
powoduje zadziałanie
syreny, a połączenie
z minusem - natych-
miastowe zaprzestanie
pracy. 

Szczegółowy opis 
w EdW 2/96.
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W samochodzie wyższej klasy może
działać ponad 50 sterowników, z setkami
przynależnych im podzespołów - czujni-
ków, włączników, serwosilników itp. Do ich
fizycznego połączenia potrzebne byłyby
przewody o łącznej długości powyżej 3 km,
które w znamienny sposób zwiększyłyby
masę pojazdu. Omówione wyżej układy
oczywiście muszą funkcjonować niezawo-
dnie, a w przypadku wystąpienia usterki po-
winna ona dać się łatwo zdiagnozować.
Z doświadczenia wynika, że ponad 50%
awarii elektroniki samochodowej przypada
na okablowanie. Wszystko to spowodowa-
ło, że rozpoczęto intensywne prace badaw-
cze nad powstaniem -  na wzór komputero-
wych szyn danych - samochodowych magi-
strali przesyłowych (CAN - Controller Area
Network). Połączenie w sieć różnych ukła-
dów elektronicznych w samochodzie za po-
mocą magistrali danych znalazło obecnie
powszechne zastosowanie w wielu mode-

lach pojazdów. Stosowane są trzy magistra-
le wykorzystywane przez trzy różne typy
danych. Są to: główna magistrala CAN, wy-
korzystywana do przesyłania danych mię-
dzy urządzeniami sterującymi silnikiem
i dynamiką jazdy, magistrala K (Komfort-
bus) używana przez wszystkie pozostałe
układy zapewniające głównie komfort
podróżowania, oraz magistrala diagnostycz-
na DS2. Ta ostatnia umożliwia komuniko-
wanie się wszystkich sterowników z teste-
rem serwisowym. Zastosowanie magistrali
przesyłowych do połączenia elektronicz-
nych systemów samochodu przyniosło wie-
le korzyści: zmniejszenie liczby przewo-
dów, a co za tym idzie zmniejszenie masy
pojazdu i zwiększenie niezawodności dzia-
łania wszystkich układów, wielokrotne wy-
korzystanie czujników, dzięki czemu mniej-
sza jest ich liczba, możliwość wzajemnego
kontrolowania się układów, a także odciąże-
nie mikroprocesorów, ponieważ nie wystę-

pują podwójne przekształcenia sygnałów
analogowych w cyfrowe i na odwrót; wy-
miana danych odbywa się cyfrowo.

Wnioski
Nie ulega wątpliwości, że coraz większy
udział elektroniki w wyposażeniu samocho-
du spowodował w ostatnich latach znamien-
ną poprawę jego bezpieczeństwa, osiągów
i komfortu. Dzięki elektronice auta w mniej-
szym stopniu zanieczyszczają również śro-
dowisko. Nie wydaje się jednak, by jakikol-
wiek kosztowny i superwyrafinowany elek-
troniczny system zmniejszył nasze szalone
tempo życia, a nas kierowców wyleczył
z niepotrzebnej brawury, nieodpowiedzialno-
ści i chamstwa na drodze. Sukcesów w roz-
wiązywaniu tych ostatnich problemów sobie
i wszystkim Czytelnikom życzy autor.

Wojciech Turemka
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