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KOMPLEKSOWE BADANIA ŚWIATEŁ  

DO JAZDY DZIENNEJ ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED 

 

Światła do jady dziennej poprawiają widoczność pojazdów w czasie jazdy w dzień. Można je używać zamiast świateł mija-

nia, co przynosi znaczna oszczędności, jednak muszą one spełniać jednolite przepisy dotyczące homologacji. W artykule przed-

stawiono wyniki badań świateł do jazdy dziennej ze źródłami światła LED przeznaczonymi do samodzielnego montażu. Prze-

prowadzone zostały pomiary kompatybilności elektromagnetycznej oraz pomiary fotometryczne. Wyniki pomiarów odniesiono 

do obowiązujących wymagań.   

 

WSTĘP 

Kierowcy w Polsce mają obowiązek jazdy z włączonymi świa-
tłami do jazdy dziennej albo światłami mijania w ciągu dnia przez 
cały rok [1]. Światła do jazdy dziennej podobnie jak światłą mijania 
poprawiają widoczność pojazdów w czasie od świtu do zmierzchu, 
potwierdzono to w publikacjach [2, 3]. Wyposażenie samochodu w 
światła do jazdy dziennej nie jest obowiązkowe, jednak nowe mode-
le samochodów mają takie światła w standardzie. Podstawową 
zaletą świateł do jazdy dziennej jest niski pobór mocy w porównaniu 
do świateł mijania (LED około 7 do 15 W, 2 x H4 około 110 W), co 
przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Dlatego część kierowców 
decyduje się na montaż tych świateł w swoich samochodach. Urzą-
dzania oświetleniowe zbudowane w oparciu o źródła światła LED 
mają wiele zalet, z których najważniejsze to duża skuteczność 
świetlna (LED  180 lm/W, żarówka 20 lm/W) i długi czas użytkowa-
nia bez konieczności wymiany [4]. Wadą jest konieczność stosowa-
nie specjalistycznych układów zasilania oraz zabezpieczenia diod 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Wszystkie zewnętrzne 
światła pojazdów, mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
jazdy dlatego muszą zostać dopuszczone do użytkowania przez 
odpowiednie organy, mówiąc inaczej muszą posiadać homologacje, 
czyli spełniać wymagana zawarte w Regulaminie nr 87 EKG ONZ 
[6] (wymagania fotometryczne) oraz Regulaminie nr 10 EKG ONZ 
[5] (wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej).  

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań prze-
prowadzonych na próbce reprezentatywnej dostępnych na rynku 
świateł do jazdy dziennej.  

  

 
Rys. 1. Przykładowe światła do jazdy dziennej przeznaczone do 
samodzielnego montażu.  

1. OBIEKTY BADAN  

Światła do jazdy dziennej są urządzeniami oświetleniowymi, in-
stalowane na pojeździe, skierowanymi do przodu w celu poprawy 
widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. Światłość w osi odnie-

sienia powinna wynosić minimum 400 cd (kandeli) nie powinna 
przekraczać 1200 cd w dowolnym kierunku, powierzchnia świecąca 
powinna wynosić co najmniej 25 cm2 i nie więcej niż 200 cm 2 [6].    

Badaniom zgodnie z Regulaminem nr 10 i  87  EKG ONZ zo-
stały poddane ogólnodostępne na rynku światła do jazdy dziennej. 
Na użytek badań obiekty oznaczono literami od A do C (lampy 
renomowanych producentów) oraz D do F (lampy „niskobudżeto-
we”). Wszystkie lampy posiadają znak homologacji i są przezna-
czone do samodzielnego montażu.  

 
Tab. 1 Parametry techniczne obiektów badań 

Oznaczenie próbki A B C D E F 

Znamionowe napięcie 
zasilania 

12-36 
V 

9 - 16 
V 

12 V 12 V 
9 - 16 

V 
b.d. 

Znamionowa moc  6 W 
13,5 
W  

7,9 W  
3,72 
W 

4,8 W 5 W 

Moc  
zmierzona 

5,11 
W 

13,3 
W 

7,81 
W 

4,54 
W 

3,62 
W 

2,37 
W 

Temperatura barwowa 
6000 

K 
6000 

K 
5700K 

5600 
K 

5000 
K 

b.d 

Znak homologacji R10 Nie Tak Tak Nie Nie Nie 

Znak homologacji R87 Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Cena PLN 160 250 239 117 23 55 

 
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 można odczytać, że więk-

szość urządzeń posiada wbudowany regulator napięcia/prądu 
wskazuje na to szeroki zakres dozwolonych napięć. Z przeprowa-
dzonych pomiarów wynika, że wszystkie światła, działały prawidło-
wo przy napięciach: 13,5 V i 27,0 V. Moc znamionowa i zmierzona 
jest zgodna dla lamp A, B i C, natomiast dla lamp D, E i F można 
zaobserwować duże różnice między mocą zadeklarowaną i zmie-
rzoną. Cztery obiekty nie posiadają znaku homologacji na zgodność 
z Regulaminem nr 10 EKG ONZ. 

Dwa z badanych obiektów oznaczone E i F posiadają identycz-
ny numer homologacji, tak sytuacja nie powinna mieć miejsca po-
nieważ są to urządzania różnych producentów, o różnych parame-
trach i konstrukcji.  

Znak homologacji powinien być umieszczony w widocznym 
miejscu, dla świateł samochodowych jest to najczęściej klosz, znak 
ten powinien być nieusuwalny. Wymagania odnośnie formy graficz-
nej znaku homologacji umieszczone są w każdym regulaminie 
homologacyjnym w podobnej formie jak na Rys. 2. Symbol „RL” 
oznacza światła do jazdy dziennej, „E4” wskazuje na kraj w którym 
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udzielono homologacji (liczba 4 oznacza Holandię, 20 Polskę, pełna 
lista krajów dostępna jest Regulaminie [5, 6]), ostatnim elementem 
jest indywidualny numer przyznanej homologacji.  

 
Rys. 2 Przykład znaku homologacji [6] 

2. METODA I WYNIKI BADAŃ   

2.1. Pomiary EMC 

Z uwagi na konieczność poprawnego funkcjonowania wyposa-
żenia elektronicznego w pojazdach [7] (bez wzajemnego oddziały-
wania na siebie poprzez zaburzenia elektryczne przenoszone przez 
przewodzenie wzdłuż przewodów zasilających) przeprowadzono 
badania wybranych parametrów napięciowych przebiegów przej-
ściowych zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ (załącznik 10). 
Załącznik 10 przywołuję normę ISO 7637-2:2011 p. 4.3 [9]. Układ 
pomiarowy przedstawia Rys 3, schemat pomiarowy Rys.4. 

 

 
Rys. 3 Aparatura badawcza  

 
Przebiegi przejściowe emitowane przez badane urządzenie są 

mierzone przy użyciu sieci sztucznej (czwórnik impedancyjny o 
zdefiniowanych przez normę parametrach L = 5 μH, C = 0,1 μF, R = 
50 Ω), która symuluje impedancję instalacji elektrycznej pojazdu. 
Rezystor Rs podłączony równolegle do zacisków sieci sztucznej 
przedstawia rezystancję urządzeń zainstalowanych w pojeździe, nie 
odłączanych wyłącznikiem zapłonu od urządzenia badanego.  
Zgodnie z ISO 7637-2:2011 do pomiarów dobrano Rs = 40 Ω.  
Pomiar przebiegów przejściowych był dokonywany poprzez za-
mknięcie elektronicznego przełącznika S, którego czas przełączania 
(z uwagi na wpływ na przebiegi przejściowe ) norma ISO 7637-
2:2011 definiuje następująco: switching time: Δts = 300 ns ± 20 %. 
Nie zaobserwowano zaburzeń przy odłączaniu źródła zasilania. 
Światła zasilano napięciami 13,5 V oraz 27,0 V. W czasie badań 
ustawione było pionowo, ok 50 mm nad uziemioną płaszczyzną 
odniesienia. Lampy były stabilizowane 30 min. przed pomiarem. 
Temperatura w czasie pomiarów wynosiła (23 ± 1) °C. Zestawione 
wyniki pomiarów przedstawiano w tabeli 2.  

 

 
Rys. 4 Schemat układu pomiarowego 

 
Tab. 2 Wyniki pomiarów napięć przebiegów przejściowych 

Oznaczenie 
próbki 

A B C D E F 

 Napięcie  
 zasilania  
 przy  
 pomiarze 

13,5 V 

 mierzony    
 przebieg 
 przejściowy 

przy załączeniu 

 wartość 
 średnia 

6,82 V 
12,76 V 
-23,22 V 

6,08 V 
Brak 

przepięć 
0,64 V 0,70 V 

 niepewność 
 rozszerzona 
 pomiaru  

 ±0,125V 
 ± 0,162 V 
± 0,265 V 

 ± 0,081 V 
Brak 

przepięć 
± 0,060 V ± 0,075 V 

 
Oznaczenie 
próbki 

A B C D E F 

 Napięcie  
 zasilania  
 przy  
 pomiarze 

27,0 V 

 mierzony    
 przebieg 
 przejściowy 

przy załączeniu 

 wartość 
 średnia 

17,56 V 
15,43 V 
-28,09 V 

9,96 V 2,40 V 0,98 V 0,79 V 

 niepewność 
 rozszerzona 
 pomiaru  

± 0,090 V 
± 0,211 V 
± 0,360 V 

± 0,368 V ± 0,030 V ± 0,073 V ± 0,085 V 

 
Obliczenia niepewności zostały wykonane przy użyciu rozkładu 

Studenta z następującymi parametrami: 
Liczba pomiarów:  10, 
Poziom ufności:    0,95 ( α  = 0,05), 
Wartość krytyczna rozkładu Studenta t10, 0,05: 2,262, 
Estymator odchylenia standardowego dla małej próby ( < 30): 

 
t10, 0,05 – wartość rozkładu Studenta, 
n        – liczba pomiarów, 
xi       – wartość pojedynczego pomiaru, 

       – wartość średniej arytmetycznej z pomiarów. 
 
Przykładowe przebiegi przejściowe, zarejestrowane przy włą-

czaniu lamp  zostały zaprezentowane na rysunkach 5 i 6. 
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Rys. 5 Przykładowy przebieg przejściowy dla lampy B przy włącze-
niu (zasilanie 13,5 V). 

 

 
Rys. 6 Przykładowy przebieg przejściowy dla lampy F przy włącze-
niu (zasilanie 27,0 V). 

 
W przypadku najmocniejszego zestawu (lampa B), przebieg 

przejściowy przy załączeniu osiąga dwa charakterystyczne poziomy 
napięć  maksymalnych o przeciwnej polaryzacji w czasie ok. 40 µs.  
Inny charakter ma natomiast przebieg załączania najsłabszego 

zestawu lamp F, gdzie występuje  bardzo małe przepięcie   ̴ 0,80 V.  

Zmierzone poziomy napięć przebiegów przejściowych miesz-
czą się w zakresie „Level I/II” – Tab.3  dla wszystkich badanych 
świateł. Na podstawie wyników pomiarów można zaobserwować, iż 
poziomy napięć przebiegów przejściowych są dużo niższe dla lamp 
o mniejszej mocy. Niestety niska moc lamp pociąga za sobą niskie 
poziomy światłości - wyniki badań fotometrycznych dla wszystkich 
lamp zostały zaprezentowane w rozdziale 2.2.  

 
Tab. 3 Wymagania normy ISO 7637-2:2011, załącznik B, tabela B.2 

Amplituda impulsu 

Sugerowane limity poziomów napięcia stanów 
przejściowych 

I / II III IV V1 

impuls dodatni wolny 
(zakres ms lub wolniej) 

+25 V +37 V +75 V  

impuls ujemny wolny 
 (zakres ms lub wolniej) 

-50 V -75 V -100 V  

impuls dodatni szybki 
 (zakres µs do ns ) 

+50 V +75 V +100 V  

impuls ujemny szybki  
 (zakres µs do ns ) 

-75 V -112 V -150 V  

1 wartości definiowane przez producenta pojazdu i dostawcę  sprzętu   
  

Pomiary napięciowych przebiegów przejściowych wykonano 
przy zastosowaniu następującej aparatury badawczo-pomiarowej: 
– Generator EMTEST VDS 200Q25-  z impedancją wewnętrzną 

źródła < 10mΩ zgodnie z normą.  
– Przełącznik elektroniczny EMTEST BS 200N100 
– Sieć sztuczna EMTEST AN 200N100 
– Oscyloskop TEKTRONIX MSO3054 -  zgodnie z normą użyty 

do pomiarów oscyloskop zapewniał 2.5 GS/s oraz szerokość 
pasma 500 MHz. 

– Multimetr Keithley Model 2001 

2.2. Pomiary fotometryczne 

Pomiary światłości przeprowadzono w ciemni fotometrycznej 
przy użyciu goniofotometru (urządzania do pomiaru przestrzennego 
rozsyłu światła). Badane lampy zostały zamontowane na goniome-
trze tak, że środek odniesienia znajdował się na środku powierzchni 
świecącej, na powierzchni klosza. Odległość pomiaru wynosiła 25 
m. Lampy zasilano napięciem 13.5 V. temperatura w czasie pomia-

rów wynosiła (25 ± 1) °C.  

Przed pomiarami lampy były stabilizowane, urządzenia ze źró-
dłami światła LED uznaje się za stabilne fotometrycznie jeśli 
względna zmiana strumienia świetlnego jest mniejsza niż 0,5 % w 
ciągu 15 minut. Wszystkie badane światła osiągnęły stabilizację po 
czasie 20 do 30 minut od podłączenia zasilania. Największa spadek 
strumienia świetlnego odnotowano dla lampy B, który wynosił 5 %. 
Najmniejszy spadek wykazywała lampa D około 1 %.  

 
Tab. 4 Wyniki pomiarów światłości 

Kąt [°] 
Światłość [cd] 

Wymagania Wartości zmierzone 

V H min maks 
Oznaczenie próbki 

A B C D E F 

10 -5 80 1200 201,2 233,0 149,5 177,5 31,2 70,1 

10 0 80 1200 204,2 156,8 163,4 174,3 31,5 83,1 

10 5 80 1200 239,0 195,6 169,0 176,6 29,9 83,1 

5 -20 40 1200 233,3 233,6 184,4 18,0 74,5 46,9 

5 -10 80 1200 327,5 723,9 291,7 154,4 88,2 67,3 

5 0 280 1200 360,8 680,5 334,4 181,4 93,1 104,5 

5 10 80 1200 290,7 542,4 373,4 168,5 87,8 89,2 

5 20 40 1200 164,0 144,6 393,9 19,3 87,4 61,8 

0 -20 100 1200 239,2 640,1 222,3 18,6 113,9 46,6 

0 -10 280 1200 389,0 1046,5 378,6 155,0 150,4 71,3 

0 -5 360 1200 438,3 926,6 411,4 185,0 160,2 92,3 

0 0 400 1200 468,2 730,2 446,6 184,7 163,5 105,7 

0 5 360 1200 411,5 1165,8 469,9 183,9 158,9 104,3 

0 10 280 1200 314,8 1121,0 512,8 169,7 152,1 94,6 

0 20 100 1200 193,0 242,5 544,3 19,9 142,9 63,7 

-5 -20 40 1200 229,4 397,8 166,7 18,8 63,6 48,3 

-5 -10 80 1200 312,6 924,6 320,7 18,8 70,2 69,5 

-5 0 280 1200 304,4 752,8 371,9 147,9 71,1 96,8 

-5 10 80 1200 284,8 481,9 452,7 180,4 66,9 90,5 

-5 20 40 1200 163,6 208,7 481,1 164,0 73,1 61,6 

Względna rozszerzona niepewność pomiaru wynosi ± 6 % 

 
Pomiary światłości wykonano w punktach siatki (Rys. 7) zgod-

nie z Regulaminem nr 87 EKG ONZ. Pomiary obejmowały zakres w 

pionie: 10° w górę i 5° w dół oraz w poziomie: 20° w prawo i 20° w 

lewo. Kierunek H=0° i V=0° odpowiada osi odniesienia. Zestawienie 

wyników pomiarów przedstawiano w tabeli 4 oraz w tabelach 5 
(próbka B) i Tabeli 6 (próbka F). Wartości, które nie spełniają wy-
magań zaznaczono czcionkę pogrubioną.  

 
Rys. 7 Rozkład światłości dla określonych kierunków. Podano 
minimalne procentowe wymagania względem wartości w osi odnie-
sienia (400 cd) [6] 
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Tab. 5 Wyniki pomiarów światłości dla próbki oznaczonej B 

 

Kąt H [°] 

20 10 5 0 5 10 20 

K
ąt

 V
 [°

] 

10   
80 80 80 

  

  
233.0 156.8 195.6 

  

5 
40 80 

 
280 

 
80 40 

233.6 723.9 
 

680.5 
 

542.4 144.6 

0 
100 280 360 400 360 280 100 

640.1 1046.5 926.6 730.2 1165.8 1121.0 242.5 

5 
40.0 80.0 

 
280 

 
80 40 

397.8 924.6 
 

752.8 
 

481.9 208.7 

 Pole szare – wymagania minimalne [cd] 

 Pola białe – wartości zmierzone [cd] 

 
Tab. 6 Wyniki pomiarów światłości dla próbki oznaczonej F 

 

Kąt H [°] 

20 10 5 0 5 10 20 

K
ąt

 V
 [°

] 

10   
80 80 80 

  

  
70.1 83.1 83.1 

  

5 
40 80 

 
280 

 
80 40 

46.9 67.3 
 

104.5 
 

89.2 61.8 

0 
100 280 360 400 360 280 100 

46.6 71.3 92.3 105.7 104.3 94.6 63.7 

5 
40.0 80.0 

 
280 

 
80 40 

48.3 69.5 
 

96.8 
 

90.5 61.6 

 Pole szare – wymagania minimalne [cd] 

 Pola białe – wartości zmierzone [cd] 

PODSUMOWANIE 

Z uwagi na coraz większa ilość urządzeń elektronicznych mon-
towanych na pokładach samochodów szczególne znaczenie odgry-
wa zagadnienie bezpieczeństwa. Współczesna elektronika staje się 
coraz bardziej zminiaturyzowana i technicznie zaawansowana. Nie 
powinno być miejsca na niezbadane interakcje pomiędzy współpra-
cującymi elementami rzutujące na poprawność a zarazem bezpie-
czeństwo działania całego pojazdu – stąd potrzebne jest utrwalanie 
w świadomości dostawców komponentów konieczności przeprowa-
dzania badań EMC.  

Na podstawie wyników pomiarów można zaobserwować, iż po-
ziomy napięć przebiegów przejściowych są dużo niższe dla lamp o 
mniejszej mocy.  

Pomiary fotometryczne wykazały że światła renomowanych 
producentów (A, B, C) spełniają wymagania w zakresie rozsyłu 
światłości. Natomiast światła „nisko budżetowe” nie spełniają wy-
magań minimalnych. Zmierzone wartości w osi odniesienia nie 
osiągają nawet połowy wymaganej wartości. Światła tego typu nie 
będą spełniać swojego zadania czyli poprawiać widoczności pojaz-
du, przez co mogą się przyczynić do obniżenia poziomu bezpie-
czeństwa.  

Niepokojący jest fakt występowania dwóch produktów pod tym 
samum numerem homologacji. Oznacza to, że producent zafałszo-
wał znak homologacji, zaś sprzedawca nie weryfikuje z jakiego 
źródła pochodzi jego towar.      

Niska cena wielu modeli świateł do jazdy dziennej oraz ich po-
tencjalne zalety sprawia ze wielu kierowców decyduje się ich zakup 
i montaż. Niestety wiele z tych produktów, co wykazały powyższe 
badania, nie spełnia podstawowych wymagań fotometrycznych.  

 Niewłaściwe oświetlenie może być wykryte podczas okresowej 
technicznej kontroli pojazdów, lub kontroli policji. Według statystyk 
policji [10], braki w oświetleniu stanowią główny czynnik wypadów 
drogowych gdzie bezpośrednią przyczyną była niesprawność tech-

niczna pojazdów, ale pośrednio mogą też wpływać na inne przyczy-
ny wypadków, w których do kierowcy nie dotarł sygnał świetlny.  
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Comprehensive study of daytime running lights  
with LED light sources  

Daytime running lights improve visibility of vehicles dur-

ing the daytime. They can be used instead of low beam head-

lights, which brings substantial benefits, but they must com-

ply with the uniform provisions concerning the approval. The 

article presents the results of testing of daytime running 

lights with LED light sources designed for self-assembly. 

Electromagnetic compatibility and photometric measure-

ments were carried out. The results were related to the exist-

ing requirements. 
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