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PROBLEM EKSPLOATACYJNEGO ZUŻYCIA ELEMENTÓW
UKŁADU ŚWIATEŁ MIJANIA W SAMOCHODACH OSOBOWYCH
I JEGO WPŁYW NA KOMFORT JAZDY I BEZPIECZEŃSTWO
Streszczenie: Zgodnie z wymogami homologacyjnymi każdy pojazd samochodowy musi być
wyposażony w asymetryczne światła mijania zapewniające kierowcy odpowiednią widoczność
w każdych warunkach drogowych. Obecnie tradycyjne reflektory wykorzystujące żarówkowe
oraz ksenonowe źródła światła są wypierane przez technologię wykorzystującą diody LED.
Niniejsza publikacja skupi się tylko na światłach mijania, które są najczęściej wykorzystywane
w ruchu ulicznym oraz na wybranych aspektach ich zużycia eksploatacyjnego.
Słowa kluczowe: światła mijania, oświetlenie, bezpieczeństwo, zużycie elementów

THE PROBLEM OF THE WEAR OF COMPONENTS OF THE LOW
BEAM SYSTEM IN PASSENGER CARS AND ITS IMPACT ON
DRIVING COMFORT AND SAFETY.
Summary: According to the approval requirements, every car vehicle must be equipped
with asymmetrical low beam ensuring the driver adequate visibility in all road conditions.
Currently, traditional spotlights using traditional and xenon light sources are being replaced by
LED technology. This publication will only focus on low beam lights, which are most
commonly used in traffic and on selected aspects of their wear.
Keywords: low beam, lighting, safety, wear of the components

1. Wprowadzenie
Światła mijania (zwane także krótkimi) – światła silnikowych pojazdów
drogowych, używane do oświetlenia drogi z przodu pojazdu, w założeniach
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niepowodujące oślepienia ani dyskomfortu dla kierowców pojazdów nadjeżdżających
z przeciwka oraz dla innych użytkowników drogi. Włączanie tych świateł jest
obowiązkowe łącznie lub zamienne ze światłami drogowymi zawsze od zmierzchu do
świtu, a także w tunelach, w warunkach pogorszonej przejrzystości powietrza (mgła,
silne opady deszczu lub śniegu, zadymienie itp.) oraz podczas holowania. W Polsce
włączanie świateł mijania jest obowiązkowe także podczas ruchu pojazdu w dzień,
jeżeli nie jest on wyposażony w światła do jazdy dziennej. [1]

2. Założenia wstępne
Średni wiek samochodów użytkowanych w Polsce wynosi 13 lat jak wynika z
raportu ACEA "Vehicles in use Europe 2018" [2]. Jak powszechnie wiadomo
komponenty z których zbudowany jest samochód ulegają z czasem zużyciu. Dotyczy
to również reflektorów oraz instalacji elektrycznej.
Wartość spadku napięcia w obwodzie elektrycznym niskiego napięcia uzależniona
jest od:
1. Wartości prądu przepływającego przez obwód, który jest uzależniony od
mocy obciążenia obwodu.
2. Materiału, z którego wykonany jest przewód.
3. Pola przekroju poprzecznego przewodu.
4. Rezystancji zestyków na łączeniach urządzeń elektrycznych oraz rezystancji
innych aparatów zainstalowanych w obwodzie.
5. Długości przewodów w obwodzie.
Zbyt duże wartości spadku napięcia mogą być spowodowane:
1. Doborem przewodów zasilających odbiorniki o zbyt małym polu przekroju
poprzecznego.
2. Przyłączeniem odbiornika o mocy przekraczającej wartością moc założoną
dla danego obwodu.
3. Zaśniedziałymi stykami, słabymi (zbyt luźnymi) łączeniami elektrycznymi,
zwiększającymi rezystancję obwodu.
Skutki, jakie niosą za sobą zbyt duże spadki napięć:
1. Zbyt niskie napięcie zasilające odbiorniki, mogące powodować
nieprawidłowe działanie urządzeń elektrycznych, co może doprowadzić do
ich uszkodzenia,
2. Nadmierne nagrzewanie się przewodów wywołane zwiększonymi stratami
mocy. [3]
Jak widać z powyższego największy wpływ na spadek napięcia w samochodowej
instalacji elektrycznej mają wszelkie złącza i zestyki, pod warunkiem oczywiście
prawidłowo pracującego układu ładowania oraz akumulatora. Samochodowa
instalacja elektryczna pracuje pod napięciem nominalnym 12,0 V co w praktyce
oznacza że podczas pracy silnika napięcie ładowania akumulatora ustalane przez
regulator napięcia alternatora wynosi do 14,4 V. Ze względu na wymogi
bezpieczeństwa (bezpieczniki i przekaźniki zgrupowane razem w dogodnym
konstrukcyjnie miejscu – na przykład w kabinie kierowcy) oraz zastosowanych
rozwiązań konstrukcyjnych w pojeździe łączna długość przewodów pomiędzy
akumulatorem, a żarówką światła mijania może wynieść nawet 10 metrów. Na drodze
przepływającego prądu stoi także co najmniej 7 par zestyków i złącz w przypadku
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instalacji pozbawionej przekaźników. Całość sprawia, że napięcie na żarówce światła
mijania jest niższe niż na zaciskach akumulatora. Sytuację pogarsza wiek pojazdu
i naturalne eksploatacyjne zużycie i starzenie się wszystkich jego elementów.
Czynnikami wpływającymi bezpośrednio lub pośrednio na ilość światła
oświetlającego drogę przed pojazdem są:
1. Stan układu ładowania akumulatora i samej baterii a co za tym idzie napięcia
w instalacji elektrycznej pojazdu.
2. Zużycie instalacji elektrycznej (śniedzienie styków, zużycie wyłączników).
3. Zużycie eksploatacyjne żarówki.
4. Zabrudzenie odbłyśnika reflektora.
5. Zużycie (zmatowienie) klosza reflektora.
Niniejsza publikacja skupi się na wpływie czynników wyszczególnionych
w punktach 1 i 4 na ilość światła emitowanego przez reflektor.

3. Program badań
Jak wspomniano wyżej na potrzeby niniejszej publikacji skupiono się na dwóch
aspektach spośród wymienionych w rozdziale drugim. Są to:
1. Wpływ napięcia zasilania żarówki na ilość emitowanego przez reflektor
światła
2. Wpływ zabrudzenia odbłyśnika reflektora na oświetlenie drogi.
Przeprowadzono dwie serie pomiarów po trzy pomiary każda na stanowisku
pomiarowym wyposażonym w ekran pomiarowy zgodny z regulaminem 112
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
(EKG/ONZ) — „Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych
pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło
mijania i/lub światło drogowe.” [4] opisane w podpunktach 3.1 – 3.3. W wyniku czego
otrzymano dwie serie wyników dla każdego z pomiarów, na podstawie których
powstały wykresy obrazujące wpływ ww. czynników na ilość światła przed
pojazdem. Dla pomiaru wpływu zabrudzenia odbłyśnika na ilość emitowanego
światła klosz reflektora zabezpieczono specjalną folią marki 3M i zamontowano w
pojeździe. Po przebiegu 10 000 km reflektor zdemontowano i wykonano ponowny
pomiar.
3.1. Ekran pomiarowy
Oświetlenie wytwarzane przez światło główne określa się za pomocą pionowego
ekranu ustawionego 25 m przed światłem głównym i pod kątami prostymi do jego
osi, jak pokazano na rysunku 1.
Regulamin 112 określa jednocześnie precyzyjne wymagania które muszą spełnić
samochodowe światła mijania aby z wynikiem pozytywnym przejść proces
homologacyjny. Wymagania minimalne dla ekranu ustawionego 25 metrów przed
badaną lampą określa tabela 1.
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Rysunek 1. Ekran pomiarowy do badań świateł mijania [4]

Tabela 1. Wymagania minimalne dla samochodowych lamp wyposażonych
w asymetryczne światła mijania. [4]

3.2. Przyjęte uproszczenia oraz metoda pomiaru
Oświetlenie wytwarzane przez światło główne określa się za pomocą pionowego
ekranu ustawionego 25 m przed światłem głównym i pod kątami prostymi do jego
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osi. Ze względu na możliwość wykonania pomiarów w warunkach zbliżonych do
wymaganych regulaminem przy ograniczonej ilości miejsca ekran pomniejszono
10-krotnie, a badany reflektor umieszczono w odległości 2,5 metra od powierzchni
czołowej ekranu. Ze względu na różnice w odległości pomiędzy obiektem badanym
a ekranem wyników pomiarów nie można odnosić do wymagań określonych
regulaminem 112 a jedynie zestawić ze sobą lub też z innymi pomiarami wykonanymi
w tych samych warunkach. Wszystkie pomiary wykonano zasilając jedną i tą samą,
nową żarówkę H1 która użyta została tylko na potrzeby niniejszego testu
odpowiednim napięciem. W przypadku badania wpływu napięcia na oświetlenie drogi
napięcia zasilające żarówkę wynosiły odpowiednio: 10,8 V, 12,0 V, 13,2 V i 14,4 V.
Napięcie zadawano stabilizowanym zasilaczem o wydajności prądowej do
5A i napięciu regulowanym płynnie w zakresie 0-30 V. Weryfikowanie napięcia
zasilającego wykonano multimetrem FLUKE 289 o dokładności pomiaru ± 0,025%
[5], natomiast pomiary ilości światła w punktach referencyjnych ekranu pomiarowego
wykonano luksometrem Voltcraft LX-10 o dokładności ± 4% [6]. Dla każdego
z przeprowadzonych testów wykonano 1 minutowe wygrzewanie żarówki
i stabilizowanie prądu zasilającego i trzy serie pomiarów po osiem punktów
referencyjnych dla każdego z nich. Uśrednione wyniki zamieszczono
w odpowiednich tabelach i wykonano wykresy.

Rysunek 2. Ekran pomiarowy wykorzystany na potrzeby badań
3.3 Schemat stanowiska
Rysunek 3 przedstawia schemat stanowiska, na którym przeprowadzono badania. Jak
wspomniano wcześniej stanowisko pomniejszono 10-krotnie w stosunku do wymagań
regulaminu 112 ze względu na ograniczoną ilość miejsca.
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Rysunek 3. Schemat stanowiska badawczego

4. Obiekt badań
Badaniu poddano fabrycznie nową lampę do samochodu BMW E36
wyprodukowanego w roku 1995. Samochód ten wyposażono w lampy z soczewką
i przystosowane do żarówek H1. Instalacja zasilania świateł mijania ww. samochodu
nie jest wyposażona w przekaźniki a ze względu na umiejscowienie akumulatora
w bagażniku (w celu uzyskania lepszego rozkładu mas), spadki napięcia zasilania
żarówek są stosunkowo duże. Tak więc przy całkowicie naładowanym akumulatorze
i napięciu ładowania mierzonym na zaciskach alternatora wynoszącym 14,40V na
zaciskach żarówek świateł mijania zmierzone napięcie wynosiło tylko 12,45V.
Dowodzi to zasadności przeprowadzenia przedmiotowych badań bowiem widać
wyraźnie jak znaczne spadki napięć mogą występować w instalacji elektrycznej
samochodu. Należy dodać że ww. samochód jest wyposażony w komputer
diagnostyczny monitorujący pracę oświetlenia który podczas pomiarów a także nigdy
wcześniej nie zgłaszał żadnych błędów.

5. Badania laboratoryjne
5.1. Wpływ napięcia zasilania na oświetlenie drogi
Na poniższych zdjęciach przedstawiono zmiany ilości światła padającego na ekran
pomiarowy w funkcji zmieniającego się napięcia zasilania. Efekt ten uzyskano
fotografując ekran i uzyskane zdjęcia obrabiając w programie graficznym redukując
liczbę kolorów. Ustawienia aparatu pozostawały takie same.

Problem eksploatacyjnego zużycia elementów układu świateł mijania…

379

Rysunek 4. Oświetlenie ekranu przy napięciu zasilającym żarówkę wynoszącym
10,8 V.

Rysunek 5. Oświetlenie ekranu przy napięciu zasilającym żarówkę wynoszącym
12,0 V

Rysunek 6. Oświetlenie ekranu przy napięciu zasilającym żarówkę wynoszącym
13,2 V

Rysunek 7. Oświetlenie ekranu przy napięciu zasilającym żarówkę wynoszącym
14,4 V
Uzyskane wyniki pomiarów dla każdego z ośmiu charakterystycznych punktów
pomiarowych zestawiono w tabeli 2 oraz na rys. 8.
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Tabela 2. Zestawienie wyników pomiarów dla różnych napięć
L.p. Punkt pomiarowy

10,8V [lx]

12,0V [lx]

13,2V [lx]

14,4V [lx]

1.

25L

142

257

345

451

1.

B50L

32

51

69

91

2.

75L

332

524

710

808

3.

50L

432

640

862

1120

4.

50V

847

1224

1657

2161

5.

75R

901

1348

1812

2269

6.

50R

1132

1675

2237

2866

7.

25R

253

369

449

649

Rysunek 8. Zestawienie uzyskanych wyników pomiarów
5.2. Wpływ zabrudzenia reflektora na oświetlenie drogi
Uzyskane wyniki pomiarów przy przebiegu 0 i 10000 km zestawiono w tabeli 3, a
także zobrazowano na rys. 9.
Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów przy przebiegu 0 i 10000 km
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punkt
pomiarowy
B50L
75L
50L
50V
75R
50R

Przed czyszczeniem
[lx]
155
979
1177
1338
1375
1482

Po czyszczeniu [lx]
153
1039
1236
1570
1679
1721

Zmiana
[%]
-1,3
6,1
5,0
17,3
22,1
16,1
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2000
1800
1600
Natężenie oświetlenia [lx]

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
B50L

75L

50L

Punkt pomiarowy

50V

75R

50R

Przed czyszczeniem [lx]
Po czyszczeniu [lx]

Rysunek 9. Zestawienie wyników pomiarów

6. Podsumowanie wyników
Z uzyskanych wyników jasno widać, że w przypadku wzrostu napięcia zasilania
żarówki wyraźnie wzrasta ilość światła padającego na drogę przed pojazdem. Dla
uzyskania maksymalnie wiarygodnych danych do badań wykorzystano nową żarówkę
wykorzystaną tylko w celach pomiarowych (eliminacja wpływu zużycia żarówki na
wynik badania) oraz fabrycznie nowy reflektor renomowanego producenta
zamontowany w pojeździe zgodnie z wytycznymi. Uzyskane wyniki pomiarów
wpływu napięcia zasilającego na ilość światła emitowanego przez reflektor pokazują
wyraźnie, że dla każdego punktu pomiarowego wzrost napięcia o 1,20 V powoduje
zwiększenie ilości światła średnio o 25%, dodatkowo ta tendencja w obszarze
mierzonych napięć ma niemal liniowy charakter. W przypadku pomiarów wpływu
zabrudzeń na oświetlenie widać wyraźnie, że ich wpływ wyraźnie rośnie w obszarach
o większym strumieniu świetlnym co obrazują około 20% spadki ilości światła w
punktach "50V", "75R" i "50R". W innych punktach spadki nie są aż tak wyraźne.
Uśredniona wartość spadku ilości światła padającego na ekran pomiarowy wyniosła
13%. Jest to więc wartość niebagatelna zważywszy na to, że pomiary zostały
wykonane po relatywnie niewielkim przebiegu.
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7. Wnioski
Z przeprowadzonych badan jasno wynika, że wartość napięcia w instalacji
elektrycznej samochodu, a co za tym idzie ilość światła padającego na drogę przed
pojazdem zmienia się drastycznie wraz ze spadkiem tegoż napięcia. Z wyników
pomiarów wynika, że wraz ze spadkiem napięcia zasilającego żarówkę ilość światła
przez nią emitowanego zmniejsza się średnio o 40% na każdy volt spadku. Natomiast
w wyniku zabrudzeń osadzających się na odbłyśniku ilość światła zmniejsza się
średnio o 13% po przebiegu 10000 km. Oba te spadki mają ogromny wpływ na
komfort i bezpieczeństwo jazdy. Przedmiotowa publikacja skupiła się tylko na dwóch
aspektach zużycia eksploatacyjnego elementów wchodzących w skład układu świateł
mijania. Na powyższe spadki nakłada się wiele kolejnych co sumarycznie przekłada
się na pogarszający się z każdym rokiem komfort jazdy pojazdem. Niestety człowiek
ma predyspozycje do przyzwyczajania się do powoli następujących zmian w związku
z czym pogorszenie to widoczne jest dopiero gdy staje się na tyle drastyczne że
kierowca przestaje dostrzegać otoczenie przed pojazdem. Niestety w wielu
przypadkach to o wiele za późno i niestety dochodzi do tragedii, których można by
uniknąć.
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