




 :נתונים על פי ארגון הבריאות העולמי
 

 בכל שנה בתאונות הדרכים  אנשים נהרגים מיליון  1.2
 

 מיליון נפצעים בכל שנה ברחבי העולם 20-30
 

העלות הכלכלית העולמית השנתית של תאונות הדרכים 

 .מיליארד דולר בשנה 518 -מוערכת ב 
 

 !!!אנשים ברחבי העולם בתאונות דרכים 150בכל שעה נהרגים 



 נקודות 3חגורת בטיחות  1959 •

 ?ציינו דוגמא למערכת בטיחות פאסיבית שוולוו המציאה שקיימת בכל רכב מודרני



 

http://www.youtube.com/watch?v=GvZdKQONAzY&feature=related






 מצלמה

 לייזר

 רדאר



../CD לעובד/סרטוני אחזקה נכונה וולוו/Service_training_film_trailer_פתיח.wmv


 :פעולה בשלושה שלבים
 התראת התנגשות חזותית וקולית1.
 הכנה לבלימה2.
 בלימה אוטומטית3.

סרטונים/Collision Warning.wmv
../מדיה/Volvo Safety Films/Collision Warning.wmv


סרטונים/מערכות עתידיות בוולוו/18529_1_5 s60 זיהוי הולכי רגל.mov


 לשמירת מרחק אוטומטיתמערכת 
 שוניםמרווחי זמן  5בחירה בין אפשרות 

סרטונים/ACC with Distance Alert.wmv


סרטונים/14754_1_5 BLIS.mov


 רדאר/ מצלמה 

 רדאר/ מצלמה 



סרטונים/14754_1_5 BLIS.mov




http://www.hnn.co.il/pics/gal13586/1113327271_127783538.JPG


 מתריעה מפני ירידה ברמת השליטה וממליצה לנהג לעצור להפסקה
 

סרטונים/Driver Alert Control.wmv


סרטונים/Lane Depature Warning.wmv


 סטטיסטיקה

 .ש"קמ 30מהתאונות המדווחות מתרחשות במהירות נמוכה מ  75%•

 .אחור/ מהתאונות המדווחות הן חזית  30%•

 .מהמקרים הנהג כלל לא בלם 50% -ב•

 .היסח הדעת -לתאונות הסיבה העיקרית •



 בלימה אוטומטית במהירות נמוכה שיכולה לסייע לנהג למנוע תאונה או להפחית  

 .את הנזקים הנגרמים כאשר הרכב שלפנייך בולם בפתאומיות

סרטונים/city safety - edited short.wmv
../מדיה/Volvo Safety Films/city safety - edited short.wmv


City Safety  היא מערכת לבלימה אוטומטית במהירות נמוכה שיכולה

לסייע לנהג למנוע תאונה או להפחית את הנזקים הנגרמים כאשר הרכב 

 .שלפנייך בולם בפתאומיות

 

 .ש"קמ 50המערכת פועלת כאשר מהירות רכבך היא מתחת ל 



 מאפיינים ותועלות

 מסייעת במניעת תאונות •

   

 מסייעת בהקטנת הסיכוי לפגיעה     •

 .גופנית בנהג ובנוסעים   

   

 מסייעת בהפחתת פגיעות מסוג      •

 ".צליפת שוט"  

   

 ניתן להפחית או לצמצם לגמרי את     •

 עלות התיקון ואת אובדן הזמן הנגרמים    

 .שני כלי הרכבב –בעקבות התאונה   

 

 ניתן להפחית את עלות הביטוח •



 טכנולוגיה



 הלייזר



 חישוב התנגשות



 מידע כללי אודות פעולת הבלימה האוטומטית

הכנות לבלימה

הפחתת מומנט



 מידע כללי אודות פעולת הבלימה האוטומטית

אי פעולת המערכת בעת  

 התערבות הנהג

מופחת סף הלחץ הדרוש 

 להפעלת מערכת העזר

 לבלימת חירום



http://www.hnn.co.il/pics/gal14437/1106046215_1014126956.JPG








 פיתוחים נוספים

 ...הרוגים 0בדרך ל 



סרטונים/מערכות עתידיות בוולוו/12828_1_5 תקשורת בין מכוניות.mov
../מדיה/Volvo Safety Films/מערכות עתידיות בוולוו/12828_1_5 תקשורת בין מכוניות.mov


 ,  כןועל מכוניות נהוגות בידי אנשים "

 ,  בוולוומעשינו כל  העומד מאחוריהמנחה העיקרון 

   "בטיחות -בעתיד להישאר גם וחייב הינו 
 
 
 
 
 ,גבריאלסון אסאר       
 .לארסון גוסטף                  
  

 1924 -מייסדי חברת וולוו              



 City Safetyהתנסות במערכת 

 :הנחיות בטיחות

 

 .בזמן ההדגמה יש להישמע אך ורק להוראות של המדריך

 

 (.סרט סימון, קונוסים)אין לעבור את סימוני ההפרדה בין המתחמים 

 

 .בתיבת ההילוכים ולהפעיל את בלם החנייה Pבעת החלפת נהגים יש לשלב 


