
Системи безбедности 
Фактори безбедности у нормалном саобраћају:

 Стање и техничка исправност самог возила, степен опремљености и истрошености делова и
гума

 Временски и саобраћајни услови ( стање коловозне траке, бочни ветар, густина саобраћаја)
 Квалификованост возача

Системи безбедности могу бити активни и пасивни.
Активни систем безбедности обухвата све оне превентивне мере, које конструктор возила мора да

обухвати још у фази пројектовања возила, а које се односе на систем возач-возило-пут, како неби дошло
да конфликтних ситуација.

Активни системи безбедности:
 Антиблокадни систем кочница АBS
 Систем за регулацију проклизавања АSR
 Систем за регулацију динамике вожње ЕSP
 Електронска регулација диференцијала
 Електронска регулација амортизера

Под пасивним системом безбедности подразумевају се све оне мере које се спроводе са основном
функцијом спречавања последица повреда путника и возача у случају саобраћајне незгоде.

Пасивни системи безбедности:
 Ваздушни јастуци (АIRBАG)
 Затезни појасеви са механизмом за затезање.

Активни системи безбедности.   Системи стабилности возила     

Антиблокадни систем кочница АBS

При кочењу на влажном и клизавом коловозу, регулацијом  кочног притиска антиблокадни систем
спречава блокирање точкова. 

То омогућава возачу да и даље управља кретањем возила и да избегне заношење и клизање.

Принцип рада и конструкција система

Електронска управљачка  јединица  информације неопходне     за  регулацију кочионог притиска
прима од сензора броја обртаја. На основу тих сигнала који су у виду наизменичног напона синусног
облика ,  управљачка јединица израчунава обимну брзину точкова.  У управљачкој  јединици се налазе



логичка кола за обраду података и она одређују референтну брзину возила на основу које ће се одвијати
процес регулације.

Свака промена броја обртаја једног или више точкова у неком временском периоду у односу на
израчунату референтну брзину  региструје се као опасност од блокирања.

Да би се спречила блокада неког точка најпре се заустави пораст и задржи притисак у кочионом
цилиндру  на  достигнутом  нивоу  (  држање  притиска).  Ако  се  обртно  кретање  точка  и  даље  смањује
притисак уља у кочионом цилиндру се мора смањивати да би точак мање кочио ( смањење притиска).
Тиме се постиже да се точак почне брже обртати и тиме олакшати управљање возилом. Када се достигне
нека гранична  вредност,  управљачка  јединица  препозна  да  је  потребно  поново повећати  број  обртаја
точка( повећање притиска).

После овога почиње нови циклус регулације. У зависности од стања коловоза обично се одвија 4-
10 регулационих циклуса у секунди  а доња граница регулације када брзина опадне испод 4 km/h .

Варијанте регулације
I варијанта:  један предњи точак и задњи точак који се налази њему  дијагонално на супротној

страни, регулишу се заједно.
II  варијанта:  предњи  точкови  појединачно  и  одвојено,  задњи  заједно  (  селективна  регулација

најчешће примењена код моторних возила).
III варијанта: засебна и независна регулација сва четири точка.

Самодијагностика система
Већина  АBS  система  је  опремљена  уређајем  за  самодијагностику  са  трајном  меморијом.

Управљачка  јединица  непрекидно  испитује  свој  рад  и  рад  свих  прикључних  елемената  система.   са
трајном  меморијом.  Управљачка  јединица  непрекидно  испитује  свој  рад  и  рад  свих  прикључних
елемената система. Ако се препозна нека грешка управљачка јединица обично искључује  АBS  и пали
сигналну лампицу – упозорење да систем ради без АBS регулације. 

Системи за регулацију проклизавања погона ( погонских точкова)  АSR
За разлику од АBS  система којим се спречава проклизавање точкова при кочењу, овим системом

се спречава проклизавање погонских точкова током покретања и убрзања возила. Регулише се уместо
точкова погон којим се покрећу ти точкови. 

Користе се исти сензори, исти су и многи конструктивни елементи па оба система, и АBS и АSR,
имају исту управљачку јединицу. 

Управљачка јединица спречава проклизавање погонских точкова на три начина:
I  помоћу кочница. Када   се  погонски  точкови  већ нађу у  ситуацији  повећаног  проклизавања

најбрже се реагује деловањем на кочнице тих точкова.
II помоћу система паљења и убризгавања  Када се појави опасност од проклизавања управљачка

јединица MOTRONIC система најпре подеси касније паљење. Ако је смањење обртног момента мотора



недоволјно, краткотрајно се потпуно искључује паљење, а ради заштите катализатора за то време нема ни
убризгавања. 

То је спорија али фина регулација обртног момента а самим тим и покретања точкова. 
III помоћу малог пригушног лептира  ( насупрот жељи возача) пригушни лептир затвара.

Принцип рада
АSR  систем регулише обртање погонских точкова у тренутку када оно нагиње проклизавању у

зависности да ли се ради о убрзању или успорењу возила.
Сензори броја обртаја на точовима шаљу своје сигнале управљачкој јединици. Када  возач додатно

притисне  папучицу  гаса  порасте  погонски  момент  мотора  а  тиме  и  обртни  момент  на  погонским
точковима. Ако је површина коловоза таква да се овај момент може у целости пренети на коловоз тада
возило убрзава пуном снагом без задржавања. Ако је, међутим, површина коловоза таква да се обртни
момент не може у целости пренети на коловоз долази до проклизавања најмање једног погонског точка.
Услед тога смањује се и корисно пренета снага мотора, а губитком силе за бочно усмеравање возило
постаје и нестабилно. У том тренутку активира се  АSR систем и регулише обртни момент  погонских
точкова или их мало прикочи тако да се избегне проклизавање и губитак стабилности. 

Системи за регулацију динамике вожње ЕSP
Велики број саобраћајних незгода је последица заношења и слетања возила с пута, поготову по

клизавом коловозу. Током наглих заокрета, неконтролисане паничне реакције или у кривинама када се
превише  или  недовољно  окрене  управљач  на  променљивом  коловозу,  овај  систем  индивидуалним
кочењем  појединих  точкова  и  подешавањем  рада  мотора  успева  да  стабилизује  возило  у  таквим
ситуацијама. 

Систем регулацију динамике вожње ЕSP  побољшава стабилност возила у критичним ситуацијама
независно од тога да ли се делује на педалу за гас или на кочницу или су обе педале слобобне.

ЕSP  системом се додатно регулише стабилност возила у односу на његову вертикалну осу, док се
ABS и ASR системом првенствено регулише уздужна динамика возила. Код  ЕSP  система се регулише
жиро-момент који возило тежи да обрне око своје вертикалне осе.

Регулација жиро-момента 
Када возач у кривини превише окрене управљач задњи део возила се заноси ка спољној страни а

предњи део ка унутрашњој страни кривине. Као противмера оваквом понашању возила потребно је за
тренутак лагано закочити задњи спољњи точак и  више закочити предњи спољњи точак. Тако  настаје
изједначавајући жиро-момент који се супротставља тенденцији скретања и стабилизује возило (слика 1).



У случају када возач недовољно окрене точак управљача, предњи део возила наставља право и не
прати кривину пута. Овде се као против мера излетања возила из кривине мора предњи унутрашњи точак
лагано закочити а задњи унутрашњи снажније закочити. Тако настаје изједначујући жиро- момент, који
усмерава возило ка центру кривине и стабилизује га на коловозу (слика 2).

ЕSP као  и  ABS и ASR системи  помажу возачу у  критичним  ситуацијама,  односно  спречавају
возача да се нађе у тако критичним ситуацијама.  Возач примећује  да се ова регулација  обавља мимо
његове воље само  по треперењу упозоравајуће  лампице  којом се  сигнализира  да  се  возило  креће  на
граници стабилности.

Поред осталих елемената овај систем чине:
Сензор броја обртаја – на основу њих се одређује брзина кретања, убрзање и успорење возила,

проклизавање  током  кочења(  АBS),  проклизавање  погона  (ASR)  као  и  регулација  потисног  момента
мотора( МSR).

Сензор  угла  управљача –  на  основу  њих  прорачунава  се  угао  окретања  управљача.  Могуће
јеврегистровати угао управљача у размацима од по 2.5°.

Заједно  са  различитим  сигналима  предњих  точкова  у  кривини  управљачка  јединица  одређује
промену правца вожње и то даље обрађује и региструје као жељу возача. 

Сензор  попречног  убрзања –  принцип  рада  се  заснива  на  промени  капацитивности  између
детектора и помичног инерцијалног дела. На основу сигнала овог сензора управљачка јединица прима
информације о насталим попречним силама током вожње у кривини.

Сензор  угаоне  брзине  заокретања –  даје  информације  о  угаоној  брзини  обртања  возила  око
вертикалне осе. На основу тих података одређује се тренутно динамичко стање возила тј. деловање жиро-
момента током закретања возила. 

Током ЕSP регулације стоп светла неће светлети све док возач не притисне папучицу  кочнице.



Системи сигурности. Ваздушни јсстуци и заштитни појасеви

Ваздушни јсстуци
70. година 20. века у Америци, а затим у Европи конструисани су ваздушни јастуци AIR BAG који сде у

моменту  судара  активирају  испред  возача  и  сувозача  али  и  испред  осталих  путника  и  представљају  мекану
препреку телу.

Надувавају се великом брзином, у хиљадитим деловима секунде, при чему тело придршавају и сигурносни
појасеви ( ваздушни јастуци нису замена за сигурносне појасеве)

Раније се  возач  штитио  ваздушним  јастуком  и  обичним  појасом;  сувозач  се  штитио  појасом  са
пиротехничким уређајем за затезање.

Данас се сви путници штите ваздушним јастуком исигурносним појасевима. Уграђују се бочни јастуци,
јастуци за заштиту колена 8јер је велики број повреда доњих екстремитета и кукова).

Основни делови заштитног система са ваздушним јастуком :  

- јастук за надувавање са прорезима за отварање
- гасни генератор са гранулама за надувавање јастука
- електронски командни уређај  који у себи садржи сензор убрзања, кондензатор као резервни

извор енергије и претварач напона
- контролна лампица за сигнализацију приправности система
- један или два спољња фронт сензора (додатна сигурност за благовремено активирање система.
- проводна ( завојна) опруга за обезбеђење доброг контакта између облоге вратила и обртног

точка управљача где је смештен јастук. 
Принцип рада
После неког судара  или фронталног удара  при брзини од 18-25km/h и наглог успорења возила сензори

убрзања  се активирају и  шаљу одређен напонски сигнал ка управљачкој  јединици која,  на основу примљених
сигнала побуђује гасни генератор.



Код јастука за возача, ради веће сигурности, електрична струја се спроводи преко спиралне завојне опруге а
не преко клизних четкица због обртања волана.

Кондензатор у управљачкој јединици служи као резервни извор струје паљења ако се у тренутку судара
прекине електрично напајање из акумулатора овај напуњени кондензатор обезбеђује електричну енергију ( напона
од око 35 V ) за паљење гранула у гасном генератору.

Фронтални сензори – постављају се на обе предње стране бочне каросерије са тачним усмерењем у правцу
вожње. У мирном стању ролницу која се налази у фронталном сензору, опруга држи у задњем положају, тако да су
контакти слободни.  У моменту судара ролница, услед јаке инерцијалне силе, савлада опругу, помери се унапред и
споји са контакте.

Гасни генератор
Струја пањеља која долази са управљачке јединице активира упаљач са запаљивом главом која пали погонско

пуњење у облику ситних гранула.
Сагоревањем тих гранула развија се гас којим се пуни заштитни јастук. Гас се развија великом брзином  у виду

експлозије тако да се јастук за возача од око 80 l а за сувозача око 150 l надувају за свега 30ms, сваки од свог гасног
генератора.

Развијени гас током пуњења јастука пролази кроз метални филтер који га пречишћава и хлади.
После удара тела у јастук, отваре се бочни прорези и јастуци се испразне за 100 до 120 ms.

Лоше стране ваздушног јастука:
 Активирање уређаја у вожњи без разлога – отклања се посебним програмом за контролу 
 Ваздушни јастук  на месту сувозача не може да штити дете већ му може нанети при отварању
тешке повреде.
 Ако је тело возача или сувозача у тренутку  контакта са ваздушним јастуком било преблизу, моћже
доћи до тешких повреда, чак и смртомосних што представља највећи проблем у примени ваздушних
јастука. Једно истраживање у SАD је показало да на сваких 1000 особа којима ваздушни јастук спаси
живот долази 57 које су због употребе ваздушног јастука изгубиле живот.  Да би се ово отклонило
уграђјују  се  сензори  и  у  унутрашњост  возила  и  сигурносни  појасеви  са  механизмом  за  затезање
( пиротехнички појасеви).

Заштитни појасеви
Заштитни  појасеви имају знатно ширу примену од ваздушног јастука и представљају обавезну опрему за сва

возила. Мана ових појасева је што доста лабаво обухватају тело возача и осталих путника, па је то често узрок
озбиљних повреда у случају судара.

Из  тих  разлога  развијени  су  посебни  (такође  пиротехнички)  уређаји  за  затезање  појасева.  Ови  уређаји
функционишу тако што се у  моменту судара  пали пиротехничко пуњење које  снажно заврти бубањ (ролну)  и
благовремено затегне појас, не дозвољавајући да се тело одвоји од седишта.



Друга  могућност  је да се цео држач ролне помери уназад  и тако затегне појас.
Ипак, најчешће се користи прва варијанта да се у моменту удара појас затеже брзим
намотавањем траке на полни.

Пиротехнички уређај  за  затезање  појаса  помоћу  мале  турбине.  Електрични
импулс  из  командне  јединице  пали  пиротехничко  пуњење  у  кућишту.  Услед
сагоревања јавља се висок притисак који потисне клип кроз савијену цев испуњену
течношћу. Са супротне стране на излазном отвору течност је држала мембрана која се
под притиском поцепа. Тада течност ( мешавина воде и глицерина) кроз сужени врх, у
облику млазнице, великом брзином удара у турбински точкић и почиње да га обрће.
Заједно са точкићем обрће се и осовина ролне па ролна благовремено затегне појас.
Описани процес се одвија огромном брином, за неколико десетина милисекунда.

Пиротехнички  уређај  за
затезање појаса са металном сајлом.  Ови појасеви се затежу
помоћу металне сајле. Почетак сајле је намотан на точкић ролне
појаса  а  други  крај  сајле  везан  је  за  мали  клип  у  уздужном
цилиндру  цевастог  облика.  Бочно  на  цилиндар  причвршћен  је
гасни генератор са експлозивним пуњењем и упаљачем. 

У  случају  судара  електронска  командна  јединица
елеклтричним импулсом упали пуњење гасног генератора. Услед
бурног сагоревања ствара се гас високог притиска који потисне
клип заједно са сајлом. Потезањем сајле ролна појаса се уназад
намотава и великом брзином затегне појас. 

Електронска заштита возила

Системи заштите од крађе  и неовлашћене вожње су системи пасивне заштите – не спречавају активно
покушај  крађе  већ  онемогућавају  да  приовалник  покрене  возило  или  скрећу  пажњу  околине  звучним  или
светлосним сигналима.

Електронска заштита  (блокада) возила
Само појачавају свеукупну заштиту од крађе.
Најчешћа заштита помоћу електронски кодираних кључева са   транспондером   ( одашиљач у дршци кључа).

Власник возила готово и да не примећује разлику  у односу на класични кључ јер њиме откључава возило, укључује
паљење и покреће мотор не знајући да су  размењени кодирани подаци између кључа и електронског командног
уређаја. 

Елементи овог заштитног система су:
1. Кључ са уграђеним транспондером
2. Прстенаста антена или читачки калем у брави
3. Електронски командни уређај у инструмент табли
4. Главни електронски командни уређај

Принцип рада
Када се кључ утакне у браву и укључи паљење, размењују се подаци између транспондера и командног

уређаја. Транспондер шаље свој фиксни код који се проверава и ако је тачан , уређај  узвраћа преко такозваног
хаотичног генератора, случајно одабраним променљивим кодом. Овај променљиви код иницира у транспондеру



одређен рачунски процес који се одвија и у командном уређају. Ако је резултат који даје транспондер идентичан са
резултатом рачунске радње у командном уређају кључ ће бити препознат и прихваћен.

Након тога командни уређај  заштитног  система размени одређене  информације  са  командним уређајем
мотора па ако се ту све уклопи, могуће је укључити стартер и покренути мотор.

Размена  података  траје  кратко,  свега  неколико  ms,  тако  да  возач  не  примећује  никакво  кашњење  у
стартовању мотора.

Алармни уређаји
Апсолутна заштита од крађе и неовлашћене вожње не постоји.
Алармни уређаји  морају реаговати већ и на сам покушај провале и спољног померања возила приликом

скидања точкова или других делова, на насилно отварање било којих врата, предње или задње хаубе, разбијено
стакло на вратима или ветробрана, приликом подизања или покушаја да се возило натовари на друго возило. 

Систем не сме бити ни преосетљив, па да реагује на блага померања возила услед ветра или услед проласка
другог возила у близини, на нехотичан додир пролазника на улици  или лет муве у унутрашњости возила.

Аларм се оглашава по правилу звуком сирена са возила или помоћу спствених алармних сирена, али  и
оптичким сигналима блинкањем сва четири мигавца или аблендом великог светла.

Електронски командни уређај се уграђује унутра на скривеном и неприступачном месту.

Заштита каросерије возила  Постоје микро-птрекидачи који могу бити постављени на вратима, предњој и
задњој хауби, радио апарату... Они приликом отварања ових врата, затварају своје контакте и дају спој са масом
којим се ствара пад напона у командном уређају и активира аларм.

Стакла на возилу  Штите се помоћу контактних трака на мањим троугластим помичним прозорима или
помоћу малих магнетних иницијатора који контакте затварају под дејством магнетног поља без механичких додира.
Када се неко од њих разбије, контакти се отварају, електронска управљачка јединица региструје прекид и активира
аларм.

Заштита  задњег  ветробрана врши  се  помоћу  уливеног  електричног  грејача.  Електронска  управљачка
јединица, која контролише та затворена струјна кола, региструје прекид и активира аларм.



Ултразвучна заштита унутрашњости возила
Ултразвучни  или  радио  таласи  региструју  сваки  покрет  у  возилу.  Улчтразвучна  сонда  са  давачем  и

пријемним сензором поставља се најчешће у унутрашњи ретровизор. Када се заштита активира, у унутрашњости
возила  се  образује  ултразвучно  поље.  Ако  се  у  пољу ствара  било  какав  поремећај,  на  пример  продор  неког
предмета,  разбије  неки  прозор  или  ветробран,  отвори  кровни  вентилациони  отвор,  аларм  ће  се  аутоматски
активирати. 

Заштита точкова и од подизања возила Заштитни уређај се састоји од електронског командног уређаја и
сензора  положаја  (  индуктивни  или  капацитивни).  Прикључује  се  на  основни  алармни  уређај.  Електронски
командни уређај садржи регулатор напона, мултивибратор, појачавач и микропроцесор који региструје и меморише
прочитани  положај  возила  као  основни.  Свака  накнадна  промена  положаја  пореди  се  са  основним  и  ако  је
одстојање веће од подешене вредности, укључује се аларм.

Заштита од  померања возила  Савремени заштитни уређаји  често  имају функцију  да  укључени  аларм
блокира и кочнице возила.  Такво возило није  могуће  гурати  ни померати.  Понекад се у диференцијал  угради
посебни  магнетни  иницијатор  као  бесконтактни  прекидач  који  отварањем  и  затварањем  својих  контаката
региструју кретање возила. Ако се ти импулси повежу са командним уређајаем аларма, свако насилно померање
возила изазваће активирање аларма. 




