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Badania wp³ywu czynników technologicznych na parametry fotometryczne

lampy samochodowej typu CHMSL

Streszczenie: W pracy podjêto problem oceny wp³ywu jakoœci wykonania gniazd form wtryskowych oraz dok³ad-
noœci monta¿u soczewki zewnêtrznej z obudow¹ na parametry fotometryczne (natê¿enie œwiat³a) systemu optycz-
no-œwietlnego lampy typu CHMSL, ang. Center High-Mounted Stop Lamp. Analizuj¹c literaturê z tej dziedziny
mo¿na zauwa¿yæ niszê w badaniach dotycz¹cych dok³adnoœci monta¿u oraz wp³ywu czynników technologicznych
na parametry fotometryczne lamp samochodowych. Autorzy przedstawili szczegó³owe badania wykonane zgodnie
z norm¹ E/ECE/324 Europejskiej Komisji Gospodarczej. Przeprowadzone badania umo¿liwi³y zweryfikowanie
dotychczasowej wiedzy na temat wp³ywu ró¿nych czynników technologicznych na jakoœæ wykonania trzeciej lampy
stopu oraz okreœlenie podstawowych parametrów, dziêki którym mo¿na poprawiæ bezpieczeñstwo uczestników ru-
chu drogowego.
S³owa kluczowe: fotometria, tworzywa sztuczne, lampy samochodowe, zgrzewanie ultradŸwiêkowe.

STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE PHOTOMETRIC PARAMETERS
OF CHMSL AUTOMOTIVE LAMPS
In this study, assessment of the impact of the workmanship of injection mould cavities and of the precision of exter-
nal lens and housing installation on the photometric parameters (light intensity) of the lighting system of
a CHMSL lamp, or Center High-Mounted Stop Lamp, was undertaken. Analysis of the literature concerning this
field shows a niche in studies involving precision of installation and the impact of technological factors on the photo-
metric parameters of automotive lamps. The authors have presented detailed tests performed in accordance with
standard E/ECE/324 of the European Economic Commission. These tests made it possible to verify current know-
ledge on the impact of various technological factors on the workmanship of the third stop lamp and to determine ba-
sic parameters thanks to which the safety of travellers on the road can be improved.

1. Wprowadzenie

Zmniejszenie liczby wypadków oraz kolizji drogo-
wych to wyzwania, które stawiane s¹ przed konstrukto-
rami samochodów, a przede wszystkim przed tworz¹cy-
mi prawo o ruchu drogowym. Wprowadzanie innowacyj-
nych rozwi¹zañ, nowych systemów, ci¹g³e udoskonala-
nie istniej¹cych uk³adów to dzia³ania podejmowane
przez koncerny motoryzacyjne, których celem jest zwiêk-
szenie bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Bezpoœredni
wp³yw na szybkoœæ reakcji kierowców, a co za tym idzie
na zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa ma widocznoœæ
pojazdów innych uczestników ruchu drogowego.

Odpowiednio wczesna reakcja kierowcy na zaistnia³e
zagro¿enie mo¿e przyczyniæ siê do uratowania ¿ycia lub
zdrowia. Czynnikiem maj¹cym wp³yw na iloœæ wypad-
ków i kolizji drogowych, szczególnie w trudnych warun-
kach atmosferycznych oraz po zapadniêciu zmroku jest
natê¿enie œwiat³a emitowane przez systemy oœwietlenia.

W pracach [3, 5, 9, 10] przedstawiono wp³ywy ró¿nych
parametrów na dzia³anie systemu optycznego pojazdów.

W artyku³ach [4, 6, 7, 11, 12] mo¿na znaleŸæ badania
wp³ywu zastosowanych Ÿróde³ œwiat³a, szczególnie diod
LED na dzia³anie systemu oœwietlenia zewnêtrznego po-
jazdów, a co za tym idzie na bezpieczeñstwo uczestników
ruchu drogowego.

W pracy [8] przedstawiono wyniki badañ wp³ywu
parametrów procesu wtrysku tj. ciœnienia docisku, czasu
docisku, prêdkoœci wtrysku oraz konstrukcji poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych i ich ustawienia wzglê-
dem siebie na parametry fotometryczne lampy CHMSL.

Artyku³ zawiera analizê wp³ywu dok³adnoœci wyko-
nania gniazd formy wtryskowej oraz parametrów proce-
su monta¿u soczewki zewnêtrznej z obudow¹ na para-
metry fotometryczne lampy CHMSL.

Celem przeprowadzonych badañ by³o zweryfikowa-
nie dotychczasowej wiedzy na temat procesu wytwarza-
nia oraz okreœlenie wp³ywu parametrów procesu monta-
¿u i dok³adnoœci wykonania form wtryskowych na para-
metry fotometryczne badanej lampy.

2. Budowa lampy samochodowej typu CHMSL

Lampa CHMSL w Polce okreœlana jako trzecia lampa
stopu po raz pierwszy zosta³a wprowadzona w USA i Ka-
nadzie w 1986 roku. W Europie obowi¹zek stosowania
tych lamp zosta³ wprowadzony dopiero w 1998 roku. Za-
daniem tej lampy jest dodatkowe ostrze¿enie pojazdów
poprzedzaj¹cych o wykonywanym manewrze hamowa-
nia.

Do badañ u¿yto lampê typu CHMSL, której elementy
sk³adowe przedstawiono na rysunku 1.
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�ród³em œwiat³a w badanej lampie s¹ diody LED
umieszczone na p³ytce PCB, ang. Printed Circuit Board.
Konstrukcjê zewnêtrzn¹ lampy stanowi soczewka zew-
nêtrzna, wytwarzana w procesie wtrysku tworzywa ter-
moplastycznego PMMA oraz obudowa, wytwarzana
w procesie wtrysku tworzywa PC-ABS. Oba elementy
³¹czone s¹ poprzez zgrzewanie ultradŸwiêkowe. Odpo-
wiedzialnoœæ za równomierne rozszczepienie œwiat³a
spoczywa na elemencie optycznym, który sk³ada siê z kil-
ku sk³adowych: odwróconej soczewki Fresnela, w³aœci-
wej soczewki oraz soczewek poduszkowych umieszczo-
nych po zewnêtrznej czêœci elementu.

3. Opis programu badañ i toru pomiarowego

Jednym z podstawowych parametrów fotometrycz-
nych lamp jest natê¿enie emitowanego œwiat³a. W prze-
myœle motoryzacyjnym dla lamp grupy S3, do której zali-
czana jest badana lampa wartoœæ natê¿enia œwiat³a mie-
rzona jest zgodnie z norm¹ E/ECE/324 Europejskiej Ko-
misji Gospodarczej w osiemnastu punktach siatki pomia-
rowej [13]. Na rysunku 2 przedstawiono tablicê rozk³adu
natê¿enia zaczerpniêt¹ z normy E/ECE/324.

Punkty pomiarowe umieszczone s¹ na siatce o po-
dzia³ce 5° k¹towych, w zakresie dla wspó³rzêdnej pozio-
mej +/- 10° oraz dla wspó³rzêdnej pionowej +10°/-5°.

Schemat toru pomiarowego przedstawiono na rysun-
ku 3. Pomiary natê¿enia œwiat³a wykonano urz¹dzeniem
o nazwie goniofotometr GO-H1400. Urz¹dzenie to posia-
da ruchome ramiê, na którym montuje siê badan¹ lampê.
Ramiê umo¿liwia zmianê po³o¿enia w ten sposób by oœ
badanej lampy mog³a zajmowaæ ka¿d¹ z wymaganych
pozycji odpowiadaj¹cych punkom pomiarowym okreœlo-
nych w normie. W sk³ad toru pomiarowego wchodzi
równie¿ nieruchomy czujnik pomiarowy SP 30 S0T-GO,
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz system informa-
tyczny wyposa¿ony w aplikacje, która opracowuje wyni-
ki pomiarów. Dla lamp CHMSL odleg³oœæ pomiêdzy
Ÿród³em œwiat³a, a nieruchomym czujnikiem wynosi 25
metrów.

Aby ograniczyæ wp³yw zak³óceñ zewnêtrznych oraz
zapewniæ odpowiednie warunki tor pomiarowy zosta³
umieszczony w podziemnym tunelu badawczym, które-
go œciany pokryte s¹ farb¹ absorbuj¹c¹ promieniowanie
odbite.

Przeprowadzone badania umo¿liwi³y pomiar wartoœ-
ci natê¿enia œwiat³a w osiemnastu punktach siatki pomia-
rowej. Na rysunku 4 przedstawiono przyk³adowy raport
wygenerowany po zakoñczeniu badañ. Dla ka¿dego
punktu wartoœæ zmierzona powinna zawieraæ siê w za-
kresie pomiêdzy wartoœci¹ minimaln¹ a maksymaln¹
natê¿enia œwiat³a.
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Rys. 1. Budowa lampy typu CHMSL, gdzie: 1 – soczewka zewnêtrzna, 2 – uszczelnienie, 3 – soczewka Fresnela, 4 – p³ytka PCB z diodami LED,

5 – obudowa

Rys. 2. Punkty pomiarowe dla lampy CHMS



Na rysunku 5 przedstawiono opis przyk³adowego
punktu pomiarowego, dla którego przyjêto oznaczenia:
1 – po³o¿enie punktu, 2 – zmierzona wartoœæ natê¿enia
œwiat³a w cd, 3 – wartoœci minimalna i maksymalna natê-
¿enia œwiat³a w cd, 4 – wartoœæ poni¿ej dopuszczalnego
minimum, 5 – wartoœæ w akceptowalnym zakresie para-
metrów fotometrycznych.
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Rys. 4. Przyk³adowy raport wygenerowany po zakoñczeniu badañ

Rys. 3. Schemat toru pomiarowego, gdzie: 1 – goniofotometr

GO-H1400, 2 – ruchome ramiê, 3 – badana lampa, 4 – czujnik pomiaro-

wy SP 30 S0T-GO

Rys. 5. Opis przyk³adowego punktu pomiarowego



4. Wp³yw zmian parametrów konstrukcyjnych systemu
optycznego na natê¿enie emitowanego œwiat³a

Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu zmian wymia-
rów badanego systemu optycznego na natê¿enia œwiat³a
emitowanego przez lampê CHMSL. Geometria systemu
optycznego, czyli odleg³oœci pomiêdzy poszczególnymi
elementami ustala wartoœci ogniskowych optycznych,
które wp³ywaj¹ na za³amanie i rozszczepienie promienio-
wania. Badanie zmian wymiarów geometrycznych jest
o tyle istotne, i¿ tworzenie konstrukcji lampy obarczone
jest ryzykiem wynikaj¹cym z metody ³¹czenia. Po³¹czenie
obudowy lampy z soczewk¹ zewnêtrzn¹ realizowane jest
poprzez zgrzewanie ultradŸwiêkowe, czyli proces pole-
gaj¹cy na wprawianiu w drgania mechaniczne o czêstotli-
woœci oko³o 20kHz jednego z dwóch spajanych elemen-

tów. Podczas tego procesu dwa ³¹czone elementy umiesz-
cza siê tak, by spajane powierzchnie styka³y siê ze sob¹.
Pozycjonowanie realizowane jest jedynie poprzez odpo-
wiednie ukszta³towanie ³¹czonych powierzchni (krawê-
dzi), co jest metod¹ nietrwa³¹ i stwarzaj¹c¹ ryzyko wys-
t¹pienia przemieszczeñ zgrzewanych powierzchni pod-
czas samego procesu przygotowywania do operacji
zgrzewania. Dodatkowym zagro¿eniem jest sam proces
zgrzewania w trakcie, którego nastêpuje wzajemne prze-
tapianie siê dwóch elementów pod wp³ywem wibracji,
które to przy nieprawid³owo dobranych parametrach
procesu mog¹ powodowaæ zmianê po³o¿enia k¹towego
lub te¿ liniowego soczewki zewnêtrznej. Przyk³ad jednej
z takich sytuacji zosta³ przedstawiony na rysunku 7, na
którym mo¿na zauwa¿yæ wyraŸn¹ zmianê k¹ta szyby
wzglêdem konstrukcji ca³ej lampy.

W drugim przypadku nie pokazanym na ilustracji
wymuszono zmianê po³o¿enia szyby w osi pionowej.
Podczas badañ wp³ywu deformacji k¹towej zmieniano
k¹t po³o¿enia szyby wzglêdem soczewki Fresnela oraz

Ÿród³a œwiat³a, wymuszaj¹c 4 ró¿ne po³o¿enia, odpo-
wiednio +7°; +11° w prawo oraz – 7°; –11° w lewo. Wyniki
pomiarów przedstawiono na rysunku 8.

Wymuszenie po³o¿enia do skrajnie badanych wartoœ-
ci k¹tów –11° i +11°, spowodowa³o znaczne pogorszenie
natê¿enia emitowanego œwiat³a w obu przypadkach, a¿
do poziomu poni¿ej akceptowalnego minimum dla wiêk-
szoœci z mierzonych punktów.

Takie odchylenie spowodowa³o rozproszenie promie-
niowania przez soczewki poduszkowe znajduj¹ce siê po
wewnêtrznej czêœci soczewki zewnêtrznej. Wyniki po-
miarów dla skrajnych punktów s¹ zbli¿one do wartoœci
nominalnych, a znacznie os³abione w œrodkowym zakre-
sie spektrum. Wynika to z niesymetrycznoœci soczewek
poduszkowych, co zosta³o przedstawione na rysunku 6,
która jest wymagana w zwi¹zku z niesymetryczn¹ propa-
gacj¹ œwiat³a, zakres +10° do –5° od osi poziomej lampy.

Analiza wyników dla wartoœci k¹tów odchylenia +7°
i –7° wskazuje, ¿e dla przypadku pierwszego wartoœci na-
tê¿enia pogarszaj¹ siê dla wiêkszoœci z punktów, pokazu-
j¹c jednak zbie¿noœæ z wymaganiami dla skrajnych punk-
tów. Przypadek dla k¹ta –7° wykazuje zale¿noœæ odwrot-
n¹ tzn. zmiana p³aszczyzny spowodowa³a poprawê wy-
ników.

Wnioskiem wynikaj¹cym z przeprowadzonej analizy
jest po pierwsze, wskazanie na mo¿liw¹ korektê po³o¿e-
nia soczewki wzglêdem obudowy oraz zalecenie dodat-
kowej kontroli przemieszczenia szczególnie w kierunku
lewym jako bardziej negatywnie wp³ywaj¹cego na para-
metry fotometryczne lampy CHMSL.

Zbadano równie¿ wp³yw zmiany odleg³oœci soczewki
zewnêtrznej wzglêdem Ÿród³a œwiat³a w osi pionowej
(zak³adaj¹c zerowe odkszta³cenie k¹towe). Przeprowa-
dzone badania przedstawione na rysunku 9 wykaza³y, ¿e
zmniejszenie odleg³oœci o 0,5 mm powoduje spadek natê-
¿enia œwiat³a w ka¿dym z mierzonych punktów. Kolejne
zmniejszenie tej odleg³oœci powoduje dalsze pogorszenie
wyników.

Badania potwierdzi³y, ¿e zachowanie sta³ej odleg³oœci
pomiêdzy soczewk¹ zewnêtrzn¹ a Ÿród³em œwiat³a ma is-
totny wp³yw na parametry fotometryczne lampy. Kluczo-
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Rys. 6. Przekrój soczewki zewnêtrznej

Rys. 7. Widok zmian geometrycznych



we w tej sytuacji okazuje siê odpowiednie dobranie i sta-
bilne utrzymywanie parametrów procesu zgrzewania,
szczególnie czasy zgrzewania i ciœnienia docisku, które
mog¹ powodowaæ g³êbsze lub te¿ nie symetryczne prze-
topienie tworzyw podczas procesu zgrzewania, a to po-
woduje zmianê wartoœci ogniskowych optycznych, które
jak wykaza³y przeprowadzone badania wp³ywaj¹ na emi-
sje promieniowania œwietlnego.

5. Wp³yw dok³adnoœci odwzorowania wyprasek
(precyzja wykonania gniazd w formie wtryskowej)

W ramach przeprowadzonych badañ przeanalizowa-
no równie¿ wp³yw precyzji wykonania gniazd w formach
wtryskowych na jakoœæ wyprasek soczewki zewnêtrznej,
a w efekcie wp³yw na natê¿enie emitowanego œwiat³a
przez badan¹ lampê CHMSL.
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Rys. 8. Natê¿enie œwiat³a w funkcji zmian geometrycznych systemu optycznego



Ze wzglêdu na nieuniknion¹ niedoskona³oœæ prowa-
dzenia procesu wtryskiwania, dok³adnoœæ wykonania
formy musi byæ wiêksza ni¿ dok³adnoœæ wyprasek. Bar-
dzo istotna jest jakoœæ wykonania zarówno kana³ów
przep³ywowych jak równie¿ gniazd formuj¹cych [1]. Na
rysunku 10 przedstawiono model formy wtryskowej
dwugniazdowej do wytwarzania soczewki zewnêtrznej
wykonany w programie Catia V5.

Badania przeprowadzono dla 2 ró¿nych zestawów
matryc dedykowanych do formy wtryskowej u¿ywanych
do wytwarzania soczewek zewnêtrznych. Zestawy mat-
ryc pochodzi³y od ró¿nych producentów. Podczas proce-
su walidacji obydwu zestawów narzêdzi przeprowadza-
nego w tych samych warunkach tzn. ta sama wtryskarka,

identyczny zestaw parametrów, stwierdzono znaczne
ró¿nice w wartoœci parametrów fotometrycznych. Prze-
prowadzona analiza wykaza³a ró¿nice w precyzji odwzo-
rowania pryzm znajduj¹cych siê na matrycach wtrysko-
wych. Pryzmy te odpowiadaj¹ za kszta³t obszaru socze-
wek poduszkowych. Zmierzona ró¿nica zosta³a okreœlo-
na dopiero podczas skanowania powierzchniowego wy-
konanego dla obu matryc. Na rysunku 11 przedstawiono
przekrój soczewki zewnêtrznej, a na rysunku 12 odwzo-
rowanie przekroju pojedynczego kszta³tu soczewki po-
duszkowej, gdzie lini¹ niebiesk¹ przedstawiono popraw-
ny zarys, a lini¹ pomarañczow¹ zarys niepoprawnie wy-
konany. Tolerancja wykonania obróbki powierzchniowej
by³a rzêdu 0,25 mm, zamiast wymaganego +/– 0,05 mm.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

122 Boles³aw KARWAT, Dariusz G£OWIÑSKI, Emil STAÑCZYK

Rys. 9. Natê¿enie œwiat³a w funkcji zmian geometrycznych systemu optycznego



Ró¿nica w zarysie jest obserwowalna na ca³ym obrysie
badanego kszta³tu. Zmierzona œrednia ró¿nica w wartoœ-
ci natê¿enia œwiat³a by³a na poziomie 15% w stosunku do
matrycy wykonanej zgodnie z wymogami technicz-
no-technologicznymi dla tych narzêdzi. Kluczowym
wnioskiem z tych badañ by³o, okreœlenie wp³ywu precy-
zji wykonania matryc na parametry fotometryczne kom-
pletnej lampy oraz sformu³owaniem zalecenia obowi¹z-
kowego skanowania powierzchni krytycznych elemen-
tów form wtryskowych jako standardowej operacji kon-
trolno-pomiarowej przed wdro¿eniem do produkcji.

6. Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu
dok³adnoœci monta¿u soczewki zewnêtrznej z obudow¹
oraz jakoœci wykonania gniazd form wtryskowych na
parametry fotometryczne lampy typu CHMSL.

Jednym z istotnych czynników maj¹cym wp³yw na
poziom bezpieczeñstwa ruchu drogowego jest natê¿enie
œwiat³a emitowane przez systemy oœwietlenia. Dobór op-
tymalnych wartoœci parametrów œwietlnych ma ogromne
znaczenie dla zredukowania liczby kolizji i wypadków
drogowych. Wp³yw na te parametry ma wiele czynników
miêdzy innymi: luminacja klosza, wielkoœæ powierzchni
œwietlnej [10], stopieñ zabrudzenia [9], parametry proce-
su wtrysku wykonania soczewki zewnêtrznej [8], bez-
w³adnoœæ Ÿród³a œwiat³a [3], zastosowane Ÿród³o œwiat³a
itp. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzo-
no równie¿ istotn¹ zale¿noœæ po³o¿enia soczewki zew-
nêtrznej wzglêdem Ÿród³a œwiat³a. Wp³yw ten do tej pory
g³ównie postrzegany by³ jako krytyczny dla zewnêtrz-
nych wymiarów lamp. Niezwykle wa¿n¹ obserwacj¹
by³o równie¿ wykazanie wiêkszego ni¿ oczekiwany
wp³ywu jakoœci wykonania form wtryskowych. Przepro-
wadzone pomiary pozwoli³y ustaliæ nowe wytyczne do
kontroli jakoœci wykonania form wtryskowych w ra-
mach, których rekomenduje siê wykonanie skanowania
powierzchniowego form dedykowanych dla elementów
krytycznych na przyk³ad takich jak soczewka zew-
nêtrzna.

W praktyce istnieje bardzo wiele czynników wp³ywa-
j¹cych na jakoœæ finalnego produktu. Aby znaleŸæ roz-
wi¹zanie optymalne, nale¿y przebadaæ wszystkie para-
metry, co w wielu przypadkach jest albo nie mo¿liwe,
albo nieop³acalne. Czêsto rozwi¹zanie suboptymalne jest
rozwi¹zaniem zadowalaj¹cym, dlatego ustalenie, które
z czynników badanych nale¿y uwzglêdniæ w dalszych
etapach doskonalenia produktu, a które mo¿na pomin¹æ
jest kluczowe [2].

Na podstawie wykonanych badañ mo¿na ustaliæ pod-
stawowe parametry, dziêki którym mo¿na wp³ywaæ na
fotometriê systemu optycznego, a co za tym idzie na po-
ziom bezpieczeñstwa uczestników ruchu drogowego.
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