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Anotácia:
Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhodnotenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími airbagmi (3),
so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7),
vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bezpečnostný systém
obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné
airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11)
na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na varovanie.
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Oblasť techniky
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Vynález sa týka oblasti dopravy, a to ochrany osôb pred poranením, ublížením na zdraví i zahynutím
v dopravných prostriedkoch, a tiež ochrany prepravovaných telies a samotných dopravných prostriedkov
pred škodami spôsobenými dopravnou kolíziou.
Doterajší stav techniky
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V oblasti prevádzky dopravných prostriedkov sú v súčasnosti známe a používané viaceré bezpečnostné
funkcie a prvky, ktoré sú určené na predchádzanie škodám spôsobeným dopravnými prostriedkami.
Jedným z príkladov prostriedku na ochranu osôb je použitie airbagov. Nevýhodou airbagov je, že efektívna rýchlosť vozidla na zabezpečenie funkcie airbagov je približne 80 km/hod. Pri vyšších rýchlostiach sa
účinnosť airbagov znižuje. Nevýhodou, ktorá komplikuje použitie airbagov, je tiež malá vzdialenosť medzi
airbagom a osobou, ktorú má chrániť, zvyčajne je vzdialenosť medzi volantom a osobou vodiča len 40 cm.
Na predchádzanie škodám na prevážanom tovare sa v s účasnosti najčastejšie používa mechanické zabezpečenie tovaru lanami, popruhmi, reťazami, sťahovacími páskami alebo skrutkami.
Podstata vynálezu
Nevýhody doteraz známych a bežne používaných spôsobov ochrany pred škodami v oblasti prevádzky
dopravných prostriedkov do značnej miery rieši predkladaný vynález. Podstata vynálezu spočíva vo využití
viacerých na seba nadväzujúcich bezpečnostných funkcií a prvkov, ktoré spolu tvoria bezpečnostný systém
dopravného prostriedku.
Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami sa skladá z riadiacej jednotky,
napojenej na riadiacu jednotku vozidla a ďalej prepojenej so zariadením na včasné zistenie a vyhodnotenie
kolízie, riadiaca jednotka je ďalej prepojená s prednými vonkajšími airbagmi, so syst émom spomaľovania
cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi, so systémom záchrany, s vonkajšími
bočnými airbagmi, vonkajšími zadnými airbagmi, bezpečnostný systém ďalej obsahuje vnútri dopravného
prostriedku vnútorné bočné airbagy a vnútorné zadné airbagy, zariadenie na posunutie volantu a palubnej
dosky, kameru a zariadenie na včasné varovanie.
Riadiaca jednotka bezpečnostného systému je napojená na riadiacu jednotku vozidla a pozostáva zo
skrinky, káblov, elektronických súčiastok a riadiaceho programu celého bezpečnostného systému.
Spôsob použitia bezpečnostného systému sa vyznačuje tým, že priestor pred dopravným prostriedkom a
okolo dopravného prostriedku je snímaný kamerami, napojenými na riadiacu jednotku vyhodnocujúcu polohy, dráhy a rýchlosti pohybu dopravného prostriedku a iných telies pred a okolo neho, dopravným prostriedkom a zároveň varuje vodiča dopravného prostriedku o možnej budúcej kolízii, pričom vodič dopravného
prostriedku po varovaní môže vypnúť automatické spustenie niektorých bezpečnostných funkcií bezpečnostného systému.
V prípade automatického vyhodnotenia kolízie dopravného prostriedku s iným telesom z bokov a zo zadnej časti dopravného prostriedku sa aktivujú jednotlivé funkcie a prvky bezpečnostného systému a súčasne
sa aktivujú vonkajšie bočné airbagy a vonkajšie zadné airbagy, vnútri dopravného prostriedku sa aktivujú
vnútorné bočné airbagy a vnútorné zadné airbagy.
Bezpečnostný systém sa skladá z riadiacej jednotky, ktorá komunikuje s ostatnými prvkami sy stému: so
zariadením na včasné zistenie a vyhodnotenie kolízie, s prednými vonkajšími airbagmi, so systémom spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi, so systémom záchrany (ktorý
vypnutím elektrického prúdu pre čerpadlo paliva, zastavením čerpadla paliva a súčasne aj elektrickým ventilom automaticky zastaví prívod paliva, ďalej zapne výstražné svetlá a automaticky zavolá záchrannú službu)
a ďalšími prvkami bezpečnostného systému sú vonkajšie bočné a vonkajšie zadné airbagy, vnútorné bočné a
vnútorné zadné airbagy a zariadenie na posunutie volantu a palubnej dosky smerom vpred, pred vodičom a
spolujazdcom na účely ďalšieho zväčšenia priestoru medzi vodičom a spolujazdcami po palubnú dosku.
Zariadenie na posunutie volantu a palubnej dosky smerom vpred pred vodičom a spolujazdcom pracuje
na princípe pohybu ložísk vo vodiacich dráhach, koľajničkách. Pohyb volantu a palubnej dosky je vyvolaný
tlakom rozbušiek vo valcoch s piestmi, pričom valce s rozbuškami sú pripevnené o karosériu dopravného
prostriedku a piesty prenášajú silu na volant a palubnú dosku. Rozbuška vo valci s piestom najskôr uvoľní
polohu volantu a polohu palubnej dosky, potom potiahne riadiacu tyč volantu a palubnú dosku smerom od
vodiča a spolujazdca dopravného prostriedku. Elektrický prúd na explóziu rozbušiek je privedený z riadiacej
jednotky prostredníctvom elektrických káblov. Posuvná časť palubnej dosky môže byť delená na viacero čas-
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tí. Rohy, ktoré by zostali pevné a nebezpečné po posunutí palubnej dosky, sú uvoľnené a otočné okolo kĺbov.
Z palubnej dosky vychádzajú aktivované vnútorné predné airbagy.
Zariadenie na včasné varovanie vodiča dopravného prostriedku o budúcej kolízii funguje tak, že vodič
dopravného prostriedku môže po varovaní systému ešte vyko nať úkon na zamedzenie kolízie brzdením, alebo sa zmenou dráhy vyhnúť kolíznemu telesu. Zariadenie na včasné varovanie pozostáva aj z káblov vedených od riadiacej jednotky k zariadeniam včasného varovania. Na včasné varovanie slúži zvukový signál reproduktora napájaného elektrickým prúdom z riadiacej jednotky bezpečnostného systému, ďalej na včasné varovanie slúži vibračné zariadenie umiestnené vo volante a sedačke a ďalšou funkciou včasného varovania je
blikanie diaľkovými svetlami a prerušované trúbenie klaksónu dopravného prostriedku. Blikanie diaľkovými
svetlami a prerušované trúbenie klaksónu dopravného prostriedku je sprostredkované cez riadiacu jednotku
vozidla.
Priestor pred dopravným prostriedkom a okolo dopravného prostriedku je snímaný kamerami, riadiaca
jednotka bezpečnostného systému je káblami napojená na kamery, spracováva a vyhodnocuje pozície, rýchlosti a dráhy pohybu dopravného prostriedku a iných telies pred dopravným prostriedkom a okolo dopravného prostriedku. V prípade vyhodnotenia stavu nebezpečenstva kolízie dopravného prostriedku s iným telesom
sa riadiacou jednotkou automaticky aktivujú jednotlivé prvky bezpečnostného systému, podľa stupňa ohrozenia. V prípade, že vzdialenosť na bezpečné zabrzdenie už nie je dostatočná, ani nie je možné bezpečné vyhnutie sa zrážke s iným telesom, tak sa aktivujú predné vonkajšie airbagy. Úlohou predných vonkajších airbagov je stlmiť náraz dopravného prostriedku s iným telesom v prednej časti dopravného prostriedku, ako i
osobitnou funkciou stlmiť náraz chodcov a cyklistov v prípade kolízie s dopravným prostriedkom a zamedziť
nárazom o pevné časti dopravného prostriedku. Predné vonkajšie airbagy sú umiestnené pod krytom v prednej časti dopravného prostriedku a sú opreté o pevnú konštrukciu karosérie dopravného prostriedku. Predná
časť predných vonkajších airbagov je spevnená ťažko preraziteľným materiálom. Úloha ochrany chodcov a
cyklistov prednými vonkajšími airbagmi spočíva v tom, že sú nafúknuté nižším tlakom, ako je tlak airbagu
v plnej funkcii. Preto predný vonkajší airbag má viac rozbušiek. Pri aktivácii na ochranu chodcov a cyklistov
sa neaktivujú všetky rozbušky predného vonkajšieho airbagu.
Ak riadiaca jednotka vyhodnotí, že v danej situácii nie je možné dostatočné stlmenie nárazu vozidla prednými airbagmi, tak sa aktivuje systém spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies v dopravnom prostriedku, ktorý sa realizuje spôsobom posunutia cestujúcich a prepravovaných telies smerom proti smeru jazdy dopravného prostriedku, čím sa zníži kolízna rýchlosť cestujúcich alebo prepravovaných telies. Tento systém sa skladá z koľajničkového vedenia umiestneného na karosérii dopravného prostriedku, ďalej sa skladá
z ložísk umiestnených na sedačkách, prípadne iných upínacích prostriedkoch cestujúcich (alebo prepravovaného tovaru) a skladá sa z káblov vedených od riadiacej jednotky k rozbuškám vo valcoch s piestom. Pohyb
po týchto koľajničkách je vyvolaný silami aktivovaných rozbušiek vo valcoch s piestmi. Valce sú pevne prichytené na karosériu dopravného prostriedku a piesty sú pevne prichytené k sedačkám. Pri aktivovaní rozbušky elektrickým prúdom z riadiacej jednotky sa posunie piest von z valca a tým posunie sedačku, alebo iné
upínacie zariadenie proti smeru jazdy dopravného prostriedku. Bezpečnostnými pásmi zapnutí cestujúci (alebo prichytené prepravované telesá) sa posunú smerom proti smeru jazdy dopravného prostriedku. Pri posunutí smerom proti smeru jazdy napomáhajú aj rozbušky vo valcoch s piestmi, ktoré pri kolízii spôsobujú doťahovanie bezpečnostných pásov. Piesty týchto valcov sú pevne spojené s bezpečnostnými pásmi a valce sú
pevne spojené s karosériou dopravného prostriedku.
Posunutie cestujúcich a prepravovaných telies proti smeru jazdy je vykonané vtedy a tak, aby pri následnom posunutí v smere jazdy spôsobenom kolíziou bol vykonaný rovnomerne spomalený pohyb cestujúcich
alebo prepravovaných telies. Týmto posunutím proti smeru jazdy a následným posunutím v smere jazdy sa
predĺži dráha potrebná na zníženie rýchlosti cestujúcich a prepravovaných telies . Tým sa zníži kolízna rýchlosť cestujúcich alebo prepravovaných telies s iným telesom. Posunutím proti smeru jazdy a následným posunutím v smere jazdy sa predĺži vzdialenosť cestujúcich a prepravovaných telies po prekážku z pôvodných
40 cm na 40 cm + 25 cm posunutie proti smeru jazdy + 25 cm posunutie v smere jazdy + 30 cm predný vonkajší airbag dopravného prostriedku, čím sa spolu dosiahne vzdialenosť 120 cm. Týmto riešením sa až trojnásobne zväčší dĺžka spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies v dopravnom prostriedku, čím sa aj
trojnásobne zväčší rýchlosť efektívnej bezpečnosti cestujúcich a prepravovaných telies v dopravnom prostriedku z pôvodných 80 km/hod. až na 240 km/hod. Ak by sila hroziaceho nárazu cestujúcich a prepravovaných telies bola stále veľká, tak riadiaca jednotka bezpečnostného systému súčasne s posunutím cestujúcich
alebo prepravovaných telies proti smeru jazdy aktivuje vnútorné predné airbagy. Pred zaktivovaním vnútorných predných airbagov aktivuje riadiaca jednotka bezpečnostný prvok systém na posunutie volantu a palubnej dosky na účely ďalšieho zväčšenia priestoru od sediaceho vodiča po volant a od spolujazdcov po palubn ú
dosku.
Ak príde k reálnej kolízii a následnému aktivovaniu funkcií a prvkov bezpečnostného systému, tak riad iaca jednotka automaticky zapne bezpečnostný prvok, ktorý automaticky zastaví prívod paliva, sú zapnuté vý-
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stražné svetlá a automaticky je zavolaná záchranná služba s poskytnutím údajov o čase, mieste kolízie a
o počte cestujúcich.
V prípade vzniku kolízie dopravného prostriedku s iným telesom z bokov a zo zadnej časti dopravného
prostriedku sú aktivované podľa potreby ďalšie prvky bezpečnostného systému: vonkajšie bočné a vonkajšie
zadné airbagy a vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné a vnútorné zadn é airbagy.
Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami funguje automaticky, je zabudovaný v riadiacej jednotke vozidla, je prepojený s vozidlom a je aktivovaný vždy, keď sa vozidlo naštartuje
a pohne. Po včasnom varovaní vodiča dopravného prostriedku o budúcej možnej kolízii môže ešte vodič vypnúť automatické spustenie niektorých funkcií a prvkov bezpečnostného systému tlačidlom na volante.
V prípade, ak vodič dopravného prostriedku nevypne automatické spustenie prvkov a funkcií bezpečnostného
systému, tak sú z automatického vyhodnotenia podľa potreby automaticky spúšťané jednotlivé prvky bezpečnostného systému. V prípade, že vodič dopravného prostriedku vypne automatické spustenie funkcií a
prvkov bezpečnostného systému, aj tak sa aktivujú niektoré bezpečnostné funkcie a prvky v prípade skutočnej kolízie vozidla, konkrétne: aktivovanie vnútorných airbagov, posunutie volantu a sklopenie palubnej dosky, automatické zastavenie prívodu paliva, zapnutie výstražných svetiel a automatické zavolanie záchrannej
služby s údajmi o čase, mieste kolízie a počte cestujúcich.
Prehľad obrázkov na výkresoch

20

Vynález je vysvetlený pomocou obrázkov 1 a 2. Je na nich zobrazený bezpečnostný systém automobilu
s umiestnenými jednotlivými prvkami. Jednotlivé prvky bezpečnostného systému sú pospájané elektrickými
vodičmi.
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Do vozidla sa namontuje bezpečnostný systém s bezpečnostnými funkciami a prvkami. Bezpečnostný
systém sa skladá z riadiacej jednotky 1, ktorá komunikuje s ostatnými prvkami systému: so zariadením 2 na
včasné zistenie a vyhodnotenie kolízie, s prednými vonkajšími airbagmi 3, so systémom 4 spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi 5, so systémom 6 záchrany (ktorý automaticky zastaví prívod paliva, zapne výstražné svetlá a automaticky zavolá záchrannú službu) a ďalšími prvkami bezpečnostného systému sú vonkajšie bočné airbagy 7 a vonkajšie zadné airbagy 8, vnútorné bočné airbagy 9 a vnútorné zadné airbagy 10), a zariadenie 11 na posunutie volantu a palubnej dosky na účely ďalšieho
zväčšenia priestoru v oblasti vodiča po volant a od spolujazdcov po palubnú dosku, kamery 12 a zariadenie
13 na včasné varovanie.
Celý bezpečnostný systém ovláda riadiaca jednotka 1 bezpečnostného systému, ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a pozostáva zo skrinky, káblov, elektronických súčiastok a riadiaceho programu celého bezpečnostného systému. Prvou bezpečnostnou funkciou bezpečnostného systému je včasné zistenie a vy hodnotenie kolízie dopravného prostriedku s iným telesom. Priestor pred dopravným prostriedkom a okolo
dopravného prostriedku je snímaný kamerami 12, ktoré sú káblami spojené s riadiacou jednotkou 1 bezpečnostného systému. Bezpečnostný systém vyhodnocuje pozície, dráhy p ohybu dopravného prostriedku a iných
telies pred dopravným prostriedkom a okolo dopravného prostriedku. V prípade vyhodnotenia kolízie dopravného prostriedku s iným telesom automaticky sa aktivujú jednotlivé prvky bezpečnostného systému.
Pokiaľ je to ešte možné, bezpečnostný systém včasne varuje vodiča dopravného prostriedku o možnej budúcej kolízii. Vodič dopravného prostriedku po varovaní o možnej kolízii ešte môže tlačidlom na volante vypnúť automatické spustenie funkcií a prvkov bezpečnostného systému, no aj tak sa pri uskutočnenej kolízii
aktivujú niektoré bezpečnostné funkcie a prvky: aktivovanie vnútorných airbagov 5, 9, 10, zariadenie 11 na
posunutie volantu a palubnej dosky, automatické zastavenie prívodu paliva, zapnutie výstražných svetiel a
automatické zavolanie záchrannej služby s údajmi o čase, mieste kolízie a počte cestujúcich.
Ak vodič dopravného prostriedku nezačne reagovať na možnú kolíziu, ani nezruší aktivovanie bezpečnostných funkcií a prvkov, tak bezpečnostný systém aktivuje ďalšie bezp ečnostné funkcie a prvky, a to automatické brzdenie a automatické vyhnutie sa kolíznemu telesu. Ak vzdialenosť na bezpečné zabrzdenie už
nie je dostatočná, ani nie je možné bezpečné vyhnutie sa kolíznemu telesu, tak sa aktivujú vonkajšie predné
airbagy 3, ktoré sú vybavené aj osobitnou funkciou na ochranu chodcov a cyklistov. Predné vonkajšie airbagy 3 sú umiestnené pod krytom v prednej časti dopravného prostriedku a sú opreté o pevnú konštrukciu karosérie dopravného prostriedku. Predná časť predných vonkajších airbagov 3 je z ťažko preraziteľného materiálu. Úloha ochrany chodcov a cyklistov prednými vonkajšími airbagmi 3 spočíva v tom, že sú nafúknuté nižším tlakom, ako je tlak airbagu v plnej funkcii. Preto predný vonkajší airbag 3 má viac rozbušiek. Pri a ktivá-
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cii na ochranu chodcov a cyklistov sa neaktivujú všetky rozbušky predného vonkajšieho airbagu 3 a tým je
nafúknutý airbag mäkší.
Ak nie je dostatočné tlmenie nárazu vonkajšími prednými airbagmi 3, tak sa aktivuje systémom 4 spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, čo je bezpečnostný prvok posunutia cestujúcich a prepravovaných telies najskôr proti smeru jazdy dopravného prostriedku a následné posunutie cestujúcich a prepravovaných telies v smere jazdy.
Ak by sila nárazu cestujúcich alebo prepravovaných telies o prekážku bola stále veľká, tak súčasne s posunutím cestujúcich alebo prepravovaných telies proti smeru jazdy sú aktivované vnútorné predné airbagy 5.
Pred zaktivovaním vnútorných predných airbagov 5 je zasunutý volant a palubná doska. Za riadenie 11 na posunutie volantu a palubnej dosky smerom vpred pred vodičom a spolujazdcom pracuje na princípe pohybu
ložísk vo vodiacich dráhach, koľajničkách. Pohyb volantu a palubnej dosky je vyvolaný tlakom rozbušiek vo
valcoch s piestmi, pričom valce s rozbuškami sú pripevnené o karosériu dopravného prostriedku a piesty prenášajú silu na volant a palubnú dosku. Rozbuška vo valci s piestom najskôr uvoľní polohu volantu a polohu
palubnej dosky, potom potiahne riadiacu tyč volantu a palubnú dosku smerom o d vodiča a spolujazdca dopravného prostriedku. Elektrický prúd na explóziu rozbušiek je privedený z riadiacej jednotky 1 prostredníctvom elektrických káblov. Posuvná časť palubnej dosky môže byť delená z viacerých častí. Rohy, ktoré by
zostali pevné prípadne nebezpečné po posunutí palubnej dosky, tie sú uvoľnené a otočné okolo kĺbov. Z palubnej dosky vychádzajú aktivované vnútorné predné airbagy 5.
V prípade automatického vyhodnotenia kolízie dopravného prostriedku s iným telesom z bokov a zo zadnej časti dopravného prostriedku sú aktivované podľa potreby aj vonkajšie bočné airbagy 7, prípadne vonkajšie zadné airbagy 8 a vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné airbagy 9, prípadne vnútorné zadné
airbagy 10.
Ak príde ku kolízii a následnému aktivovaniu funkcií a prvkov bezpečnostného systému, tak je hneď automaticky prerušený prívod paliva, zapnuté výstražné svetlá a automaticky zavolaná záchranná služba s údajmi o čase, mieste kolízie a počte cestujúcich.
Priemyselná využiteľnosť
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Vynález ako celok alebo jeho jednotlivé časti sú využiteľné v oblasti dopravy, dajú sa aplikovať vo vozidlách rôznych typov a slúžia na zvýšenie bezpečnosti prepravovaných osôb a nákladu.
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NÁROKY

1. Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostrie dkami, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že sa skladá z riadiacej jednotky (1), napojenej na riadiacu jednotku vozidla a prepojenej so zariadením (2) na včasné zistenie a vyhodnotenie kolízie, riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími
airbagmi (3), so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými
airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7), vonkajšími zadnými airbagmi
(8), bezpečnostný systém obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorn é bočné airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na
včasné varovanie.
2. Spôsob ochrany pri preprave dopravnými prostriedkami bezpečnostným systémom podľa nároku 1,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kamera (12) sníma priestor pred dopravným prostriedkom a okolo
dopravného prostriedku, potom sú dáta z kamery (12) prenášané do riadiacej jednotky (1) na spracovanie dát
a riadiaca jednotka (1) vydá signál na varovanie vodiča dopravného prostriedku o možnej budúcej kolízii.
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