Prehľad bezpečnostných technológií Volvo

Bezpečnosť modelového radu 90
Prehľad systémov

Prvky štandardnej výbavy (výber)
• Systém udržiavania vozidla v jazdnom
pruhu
• Systém kontroly pozornosti vodiča
• Systém informovania o dopravných
značkách
• Obmedzovač rýchlosti
– s obmedzením podľa dopravných značiek

• Systém prevencie opustenia vozovky
• Systém ochrany pri zídení z cesty vrátane
zaistenia bezpečnej polohy cestujúceho, predné
sedadlá s konštrukciou pohlcujúcou energiu, ktorá
obmedzuje zvislé sily
• Bezpečnostný rám cca 35 % celkovej hmotnosti
karosérie tvorí oceľ tvarovaná za tepla
• Airbagy

IntelliSafe Assist:
• Adaptívny tempomat
• Pilot Assist <130 km/h
• Funkcia upozornenia na vzdialenosť
Systém City Safety
funguje cez deň aj v noci a zaznamenáva: vozidlá, chodcov, cyklistov, veľké zvieratá, výstraha: svetelná, zvuková
a pulzovaním brzdového pedála, príprava: brzdy a predné bezpečnostné pásy, brzdenie: automatické brzdenie
vrátane brzdenia pred križovatkou.

Prvky voliteľnej výbavy
IntelliSafe Surround:
• Systém upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle
• Funkcia varovania pred kolíziou zozadu
• Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá

• 360° kamera
• Parkovací asistent
• Dvojstupňové integrované detské podsedáky

Opustenie vozovky
Nehody, pri ktorých vozidlo zíde z cesty, patria medzi najčastejšie príčiny nehôd s účasťou
jediného vozidla. Spoločnosť Volvo Cars preto vyvinula dva systémy zamerané na zabránenie
nehôd, pri ktorých vozidlo opustí vozovku, prípadne ochráni cestujúcich vo vozidle v prípade,
ak sa už nedá zabrániť zídeniu z cesty.

Systém prevencie opustenia vozovky

Systém ochrany pri opustení vozovky

Spoločnosť Volvo predstavila v modeli S90 nový
systém prevencie opustenia vozovky, určený na
zabránenie neúmyselného opustenia vozovky pri
rýchlosti od 64 do 140 km/h. Ide o svetovú
novinku.

V roku 2014 uviedla spoločnosť Volvo systém
ochrany pri opustení vozovky v modeli XC90. Ide o
prvé riešenie na svete, ktoré sa zameriava na
náhodné opustenie vozovky.

Nehody, pri ktorých vozidlo opustí vozovku, patria
medzi najbežnejšie nehody s účasťou jediného
vozidla.

Táto technológia využíva údaje z pokročilého systému
senzorov vozidla a dokáže zaznamenať situáciu, pri
ktorej vozidlo opúšťa vozovku.

Medzi dôvody týchto nehôd patrí nepozornosť, únava
vodiča alebo zlé poveternostné podmienky.

Keď nastane neodvratná situácia a vozidlo opúšťa
vozovku, predné bezpečnostné pásy sa elektricky čo
najviac napnú, aby cestujúcich zaistili v správnej
polohe.

Polovica všetkých smrteľných dopravných nehôd v
Spojených štátoch má príčinu v neúmyselnom
opustení vozovky. Vo Švédsku tvoria nehody s
účasťou jediného vozidla jednu tretinu všetkých
smrteľných a vážnych dopravných nehôd osobných
vozidiel.

Aby sa zabránilo zraneniu chrbtice, spoločnosť Volvo
navrhla štruktúru na pohltenie energie medzi sedadlom
a rámom sedadla, ktorá sa mechanicky deformuje, čím
tlmí vertikálne sily, ktoré môžu vzniknúť, keď vozidlo
tvrdo narazí v teréne.

Systém funguje prostredníctvom prudkých
vyhýbacích manévrov a brzdenia, aby podporil vodiča
pri udržiavaní vozidla na ceste v situáciách, kedy hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo opustenia vozovky.

Podľa reálnych údajov vyvinula spoločnosť Volvo
Cars tri kompletné metódy nárazových testov.
Nazývajú sa Priekopa, Vzduch a Hrboľatý terén.
Slúžia na vyhodnotenie dôsledkov rôznych scenárov
pri ochrane posádky, ak vozidlo opustí vozovku.

Keď nastane potenciálna situácia, pri ktorej hrozí
nebezpečenstvo opustenia vozovky, vozidlo aplikuje
do riadenia krútiaci moment, aby podporilo vodiča a v
prípade potreby sa aktivujú aj brzdy. Činnosť systému
možno vždy potlačiť aktívnym zásahom vodiča.

Pilot Assist
Poloautonómna jazdná technológia
Technológia Pilot Assist je odrazovým mostíkom na ceste k plne autonómnym vozidlám. Druhá
generácia systému Pilot Assist, ktorá sa objavila v modeli S90, rozširuje možnosti tejto
poloautonómnej funkcie. Odteraz pracuje nielen pri nízkej rýchlosti v dopravných zápchach, ale
aj pri bežnej jazde na diaľniciach s riadnym dopravným značením.
So systémom Pilot Assist je jazda v monotónnej
premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním sa
bezpečnejšia a uvoľnenejšia – systém zaviedol
podporu riadenia do mimoriadne populárneho
adaptívneho tempomatu.
Po aktivovaní poloautonómneho systému Pilot Assist
bude vozidlo asistovať pri zrýchľovaní, brzdení a
riadení s cieľom pomôcť vodičovi pohodlne
nasledovať premávku v aktuálnom jazdnom pruhu.
Výsledkom je zníženie záťaže vodiča v jednotvárnych
jazdných situáciách, čím sa zvyšuje bezpečnostná
rezerva. Systém zabezpečuje aj pokročilé dodržiavanie
rýchlosti a odstupu, a zároveň konzistentnejšie a
presnejšie umiestnenie v jazdnom pruhu.
Druhá generácia systému Pilot Assist teraz ponúka
funkciu asistencie riadenia do rýchlosti až 130 km/h
a už nevyžaduje prítomnosť vozidla vpredu. To
znamená, že systém Pilot Assist bude čoraz
užitočnejší pri dlhých diaľničných jazdách, kde je
jasne viditeľné vodorovné dopravné značenie.
Očakáva sa však, že vodič sa bude aktívne podieľať na
riadení a zostane zodpovedný za sledovanie, dohľad
na riadením a celou prevádzkou vozidla. Je taktiež
dôležité zdôrazniť, že poloautonómne systémy sú
obmedzené v tom, ako intenzívne dokážu zrýchľovať,
brzdiť a riadiť.
Vodič je vždy právne zodpovedný za jazdu s vozidlom
(aktívny vodič: ruky na volante, oči na ceste, mysľou
sa venuje riadeniu).

Vodič môže činnosť systému kedykoľvek potlačiť – buď
pomocou brzdového pedála, plynového pedála alebo
volantom. Ak chce vodič zmeniť jazdný pruh, pomocou
smerového svetla môže dočasne prerušiť podporu pri
riadení.
Ak vodič nedrží volant, vozidlo vyzve vodiča na
prevzatie riadenia. Ak vodič napriek tomu
nereaguje, systém Pilot Assist sa automaticky
vypne a vodiča upozorní zvukovým signálom.
Rozhranie
Vodič môže zvoliť a aktivovať systém Pilot Assist
pomocou tlačidiel na ľavej strane volantu. Dostupné sú
nastavenia adaptívneho tempomatu, napríklad časový
odstup a nastavená rýchlosť. Na displeji sa zobrazujú
potrebné informácie o stave, t. j. zapnutá/vypnutá
podpora riadenia. Ak sa systém z nejakého dôvodu
musí vypnúť, upozorní vodiča.

Technológia City Safety
Súčasť štandardnej výbavy všetkých nových modelov Volvo
Systém City Safety je zastrešujúci pojem pre naše štandardné funkcie prevencie nehôd. Všetky
funkcie systému City Safety sú súčasťou štandardnej výbavy modelov radu 90 a sú vždy aktívne pri
rýchlosti nad 4 km/h.
Zabránenie alebo zmiernenie následkov nehôd
s protiidúcimi vozidlami v križovatkách
Ak vodič odbočí pred protiidúcim vozidlom, systém City
Safety môže pomôcť automatickým brzdením, ak vodič
nebrzdí. Táto funkcionalita bola svetovou novinkou pre
nové Volvo XC90.

Zabránenie alebo zmiernenie následkov
nehôd s inými vozidlami
Ak vodič nebrzdí ani neriadi s cieľom zabrániť nehode
s vozidlami (automobilmi, motocyklami, nákladnými
automobilmi, autobusmi), ktoré jazdia pred vozidlom,
pohybujú sa pomalšie rovnakým smerom, brzdia alebo
stoja, systém City Safety najprv upozorní vodiča a
potom začne automaticky brzdiť. Ak vodič nereaguje,
pri rozdieloch v rýchlosti do 50 km/h medzi vaším
vozidlom a vozidlom vpredu dokáže systém zabrániť
nehode.
Pri vyššom rozdiele rýchlostí dokáže systém aspoň
zmierniť následky zrážky. Vodič môže kedykoľvek
prevziať kontrolu nad vozidlom a brzdiť a/alebo riadiť.
Ak je zrážka neodvratná, pri rýchlostiach nad 30 km/h
sa predné bezpečnostné pásy napnú, aby zaistili
vodiča a spolujazdca na prednom sedadle v správnej
polohe. Americké štúdie preukázali, že 50 percent
vodičov, ktorí mali nehodu, sa jej nepokúsili zabrániť.
Zabránenie alebo zmiernenie následkov
nehôd s cyklistami
Ak cyklista zatočí do dráhy vozidla alebo ju skríži,
prípadne stojí v ceste, systém City Safety upozorní
vodiča a ak vodič nezačne brzdiť, systém zabrzdí
automaticky. Rýchlosť vozidla sa môže znížiť až o 50
km/h, čím sa zabráni nehode.

Ak sa zrážke nedá zabrániť, pri rýchlostiach nad 10
km/h sa pritiahnu predné bezpečnostné pásy, aby
vodič a spolujazdec sedeli v správnej polohe.
Zabránenie alebo zmiernenie
následkov nehôd s chodcami
Ak chodec vojde do dráhy vozidla alebo ju skríži,
prípadne stojí na ceste, systém City Safety upozorní
vodiča. Ak vodič nereaguje, pri rýchlostiach do 70 km/h
automaticky zabrzdí. Nehodám s chodcami možno
zabrániť pri rýchlostiach až do 45 km/h. Pri rýchlostiach
od 45 do 70 km/h sa zmiernia následky nehody.

Technológia City Safety
Detekcia veľkých zvierat

Zabránenie alebo zmiernenie následkov nehôd s veľkými zvieratami
V modeloch radu 90 je súčasťou komplexného
štandardného balíka na zabránenie nehodám –
systém City Safety – aj funkcia na detekciu
veľkých zvierat, napríklad losa a jeleňa. Ide o ďalšiu
svetovú novinku z dielne spoločnosti Volvo Cars.
Radar/kamerová jednotka, ktorá je súčasťou
štandardnej výbavy, dokáže zaznamenať veľké
zvieratá stojace na ceste alebo pomaly sa
presúvajúce cez cestu bokom k vozidlu. Ak systém
zaznamená veľké zviera, vozidlo upozorní vodiča. Ak
vodič brzdí, systém zabezpečí dodatočný brzdový
tlak, aby v prípade potreby podporil vyhýbací
manéver.

Ak vodič nereaguje, vozidlo začne brzdiť, aby sa
zmiernili možné následky hroziacej nehody. Týmto
spôsobom možno zabrániť nehode s veľkými
zvieratami alebo zmierniť jej následky. Rýchlosť
vozidla možno znížiť až o 15 km/h.
Brzdenie je najúčinnejšie pri rýchlostiach vyšších
ako 70 km/h.
Ak je zrážka neodvratná, pri rýchlostiach nad 30
km/h sa predné bezpečnostné pásy napnú, aby
zaistili vodiča a spolujazdca na prednom sedadle
v správnej polohe.

Švédska oceľ
Bezpečnostný rám Volvo

Aby v prípade nehody zostal priestor pre cestujúcich
vnútri neporušený, modely Volvo sú doslova
a v každom zmysle silnejšíe. Viac sa využíva za tepla
tvarovaná bórová oceľ, čo je v súčasnosti najpevnejší
typ ocele používanej v karosárskom priemysle.

Celý bezpečnostný rám okolo cestujúcich je
vyrobený zo za tepla tvarovanej bórovej ocele a je
skonštruovaný s cieľom zaistiť maximálnu ochranu
cestujúcich pri všetkých typoch nehôd. Za tepla
tvarovaná oceľ tvorí asi 35 percent z celkovej
hmotnosti karosérie.
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