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Eлементе aктивне безбедности возила чине они уређаји и 
системи на возила због чијег лома, неисправности или 
отказивања може настати  саобраћајна незгода.
У ову групу елемената спадају:







Посматрано са аспекта безбедности саобраћаја 
пнеуматици треба да обезбеде:
Преношење погонских и кочионих сила на коловозну површину
Стабилност возила у свим ситуацијама
Безбедно управљање возилом
Удобност при вожњи
Велику поузданост при кретању





Под  ергономијом  возила  подразумева  се  могућност  
прилагођавања  унутрашношћу  возила  индивидуалним  
карактеристикама  возача. Конструкција возила  треба да је 
прилагођена  највећем  броју  возача  и  да  омогућава  
индивидуално  подешавање  с’ обзиром  на  димензије  возача, 
а  све  у  циљу:
Боље  видљивост  и  транспарентности  возила
Веће  удобности
Удобног  седења
Лакшег  управљања
Бољи  приступ  и  коришћење  команди  и  уређаја
Виша  звучна  и  топлотна  изолација
Смањеног утицај вибрација
Мањег  умора  возача



Елементи пасивне безбедности 
саобраћаја

1. Предњи браници
2. Ивица и облик каросeрије
3. Сигурносна стакла
4. Управљачки точак и ваздушни јастуци
5. Помоћни елементи, држачи
6. Наслони за главу
7. Наслони за леђа и сигурносни појасеви
8. Резервоар горива
9. Седиште и учвршћивање седишта
10. Забрављивање врата и шарке



Процес кретања сувозача при чеоном судару у случају када је везан 
и када није везан сигурносним појасом.





Најделотворинији су онда када се користе у комбинацији са сигурносним 
појасевима и наслонима за главу.
Недостаци: 
-после једне уптребе се не могу употребљавати.
-не штите код превртања,

Ефекти ваздушних јастука су око 20% на предњим седистима у комбинацији са 
сигурносним појасевима ефекти расту на преко 45%.



Наслони за главу имају задатак да спрече неконтролисано кретање 
главе уназад и прелом вратних пршљенова.
Да би се ово постигло наслони би требало да буду у висини главе 
(висини ушију), што чвршће причвршћени за седиште и што ближе 
глави.

Процес кретања тела при судару и налету



Buka 

Vibracije

Mikroklima gasova

Grejanje 

Provertavanje i dr.

Елементи који  могу остварити неповољно дејство на друге факторе,пре свега 
на возача и на тај начин утицати на настанак или тежину незгоде.


