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Sławomir TARKOWSKI 

BADANIE ROZKŁADU PLAMY ŚWIATEŁ MIJANIA  

WSPÓŁCZESNYCH POJAZDÓW 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań na podstawie których określony został rozkład plamy świateł mijania współcze-

snych pojazdów. W badaniach wykorzystano 15 samochodów wyposażonych w różne źródła światła: żarówki halogenowe, 

lampy wyładowcze i diody LED. W jednym z analizowanych przypadków źródłem światła były żarówki nie posiadające wyma-

ganego świadectwa homologacji. Żarówki te zgodnie z informacją producenta umieszczoną na opakowaniu miały imitować 

efekt zastosowania w pojeździe lamp wyładowczych. Wyniki przedstawionych pomiarów stanowią część badań dotyczących 

analizy możliwości zauważenia nieoświetlonych przeszkód przez kierujących pojazdami. 

 

WPROWADZENIE 

Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego jest jednym z kluczowych priorytetów stawianych przed 
producentami współczesnych pojazdów. Na zwiększenie jego po-
ziomu mają wpływ różnorodne, często innowacyjne, rozwiązania 
techniczne. „Widzieć i być widzianym” to kluczowa zasada zwięk-
szająca poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyświeca ona 
inżynierom opracowującym współczesne systemy oświetleniowe. 
Na możliwość zauważenia przeszkód z miejsca osoby kierującej 
pojazdem wpływ ma wiele czynników. Zaliczyć do nich można m.in.: 
warunki atmosferyczne, kontrastowość przeszkody z otoczeniem, 
stan dynamiczny tej przeszkody, rodzaj źródła światła w samocho-
dzie a także jego stan techniczny, stan psychofizyczny [4].  

Minimalne warunki jakie powinien spełniać system oświetlenia 
pojazdów zostały określone w odpowiednich aktach prawnych [7], 
[8], [9], [10]. Rozwiązania techniczne we współczesnych pojazdach 
cechują się znacznie lepszymi właściwościami w stosunku do wy-
magań określonych przepisami. Wynika to ze świadomości kon-
struktorów, dążących do zwiększenia skutecznego zasięgu oświe-
tlenia obszaru przed pojazdem [2]. Skutkuje to wydłużeniem czasu 
jaki pozostaje kierowcy do dyspozycji - od rozpoznania przeszkody 
do chwili w której znajduje się bezpośrednio przy niej. Dłuższy czas 
na wykonanie manewru obronnego zwiększa prawdopodobieństwo 
jego skuteczności. 

Rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszego (lub 
rowerzysty) i pojazdu samochodowego, do którego doszło w warun-
kach nocnych wiąże się często z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 
„z jakiej odległości kierujący pojazdem mógł zauważyć przeszkodę 
w światłach mijania”. W takich przypadkach odległość ta określana 
jest najczęściej w oparciu o tzw. uproszczony model zauważenia 
[6]. Model ten zakłada zauważenie przeszkody po oświetleniu jej na 
wysokość 20-30cm ponad nawierzchnią drogi. Wynik obliczeń 
zależy od wysokości na której znajduje się oś optyczna reflektora a 
także przyjętego przez opracowującego opinię rekonstrukcyjną 
zasięgu świateł mijania. Odległości zauważenia z pozycji samocho-
du osobowego określone w oparciu o model zauważenia mieszczą 
się w zakresie nie większym niż 25-27m. Tak określona odległość 
uwzględniana jest następnie podczas badań w oparciu o które 
ocenia się możliwości uniknięcia wypadku. Jak pokazują wyniki 
badań [1], [3], [5] rzeczywista odległość z jakiej w warunkach noc-

nych kierowcy pojazdów zauważali nieoświetlonych pieszych była 
większa niż wynikająca z uproszczonego modelu zauważania. Za 
przyczynę występowania tej rozbieżności można uznać przyjmowa-
nie do obliczenia odległości określającej zasięg świateł mijania 
(40m), której minimalna wartość określana jest w przepisach [10]. 
Wartość ta może bowiem nie odpowiadać rzeczywistej wartości 
zasięgu świateł mijania w pojeździe uczestniczącym w wypadku. 
Zasięg plamy świateł mijania we współczesnych pojazdach jest 
zazwyczaj większy w porównaniu do minimalnego, określonego w 
warunkach technicznych. 

1. METODYKA BADAŃ 

W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na okre-
śleniu zasięgu świateł mijania wybranych pojazdów.     
W badaniu wykorzystano piętnaście samochodów osobowych: 
1. Renault Megane II, wyprodukowany w 2007r, źródłem światła 

była żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowa-
ła się na wysokości 58cm ponad nawierzchnią, 

2. Renault Megane III wyprodukowany w 2010r, źródłem światła 
była żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowa-
ła się na wysokości 63cm ponad nawierzchnią, 

3. Renault Scenic I, wyprodukowany w 2002r, źródłem światła była 
żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowała się 
na wysokości 65cm ponad nawierzchnią, 

4. Opel Astra II, wyprodukowany w 2007r, źródłem światła była 
żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowała się 
na wysokości 59cm ponad nawierzchnią, 

5. Opel Astra III, wyprodukowany w 2010r, źródłem światła była 
żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowała się 
na wysokości 63cm ponad nawierzchnią, 

6. Mazda 3, wyprodukowany w 2006r, źródłem światła była żarów-
ka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowała się na 
wysokości 58cm ponad nawierzchnią, 

7. Skoda Fabia I, wyprodukowany w 2001r, źródłem światła była 
żarówka halogenowa H7, oś optyczna reflektora znajdowała się 
na wysokości 59cm ponad nawierzchnią, 

8. Volvo S60 I, wyprodukowany w 2006r, źródłem światła była 
lampy wyładowcze typu D2R, oś optyczna reflektora znajdowała 
się na wysokości 60cm ponad nawierzchnią, 
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9. Volvo S60 III, wyprodukowany w 2013r, źródłem światła były 
lampy wyładowcze typu D2R, oś optyczna reflektora znajdowała 
się na wysokości 60cm ponad nawierzchnią, 

10. Skoda Superb II, wyprodukowany w 2010r, źródłem światła były 
lampy wyładowcze typu D2S, oś optyczna reflektora znajdowała 
się na wysokości 63cm ponad nawierzchnią, 

11. Seat Exeo, wyprodukowany w 2012r, źródłem światła były 
lampy wyładowcze typu D2R, oś optyczna reflektora znajdowała 
się na wysokości 60cm ponad nawierzchnią, 

12. VW Golf wyprodukowany w 1997r, samochód ten był poddany 
przeróbkom przez właściciela – przeróbki dotyczyły m.in. źródeł 
światła, którym były niehomologowane lampy wyładowcze, oś 
optyczna reflektora znajdowała się na wysokości 51cm ponad 
nawierzchnią;  

13. Audi A6, wyprodukowany w 2007r, źródłem światła były lampy 
wyładowcze typu D2S, oś optyczna reflektora znajdowała się na 
wysokości 62cm ponad nawierzchnią, 

14. Seat Leon, wyprodukowany w 2014r, źródłem światła były diody 
LED, oś optyczna reflektora znajdowała się na wysokości 63cm 
ponad nawierzchnią, 

15. Audi A8, wyprodukowany w 2014r, źródłem światła były diody 
LED, oś optyczna reflektora znajdowała się na wysokości 61cm 
ponad nawierzchnią. 
 
Pojazdy posiadały aktualne badania techniczne. Klosze reflek-

torów były w dobrym stanie, bez widocznych zarysowań i zanie-
czyszczeń. Reflektory wyregulowane były zgodnie z wymaganiami 
technicznymi. W przypadku pojazdów wyposażonych w manualną 
regulację, położenie korektora ustawione było na wartość „0”.  

Badanie rozkładu plamy świateł mijania przeprowadzono na 
stanowisku pomiarowym o wymiarach 40x80m. Jego nawierzchnię 
stanowiła sucha asfaltowa nawierzchnia. Badania przeprowadzono 
w porze nocnej. Pomiary zostały przeprowadzone przy dobrej po-
godzie, przy małym zachmurzeniu i dużej przejrzystości powietrza. 
Na wydzielonym obszarze pomiarowym wydzielono układ współ-
rzędnych w obrębie którego dokonywano pomiarów natężenia 
światła. Wykorzystano w tym celu czujnik, który umieszczony był na 
wysokości około 5 cm ponad poziomem podłoża, skierowany w 
stronę źródła światła. Pomiar natężenia światła wykonywany był za 
pomocą aplikacji Lightscales zainstalowanej na telefonie komórko-
wym (smartfonie). Dokładność tej aplikacji wynosiła 0,1 lx. Wyniki 
pomiarów zapisywano na specjalnym formularzu. Na podstawie 
zgromadzonych danych wykreślono następnie wykresy obszarów o 
granicach natężenia światła 15 lx, 10 lx i 5 lx. Schemat stanowiska 
pomiarowego przedstawiono na rysunku 1. Zgodnie z danymi litera-
turowymi zauważenie obiektu z miejsca kierowcy w warunkach 
nocnych możliwe jest po oświetleniu go światłem o natężeniu min. 
10 lx [6]. Pomiary prowadzone były podczas postoju pojazdów. 
Samochody 10 (Skoda Superb), 14 (eat Leon) i 15 (Audi A8) wypo-
sażone były w układ oświetlenia adapcyjnego. W przypadku tych 
samochodów określony rozkład plany świateł mijania należy trakto-
wać jako właściwy dla prędkości poruszania się tych pojazdów z 
prędkością nie większą niż 50km/h. Powyżej tej prędkości system 
wpływa na zmianę rozkładu plamy w taki sposób, że w mniejszym 
stopniu doświetlany jest obszar z prawej i z lewej strony pojazdów, 
a zwiększeniu ulega zasięg skutecznego oświetlenia drogi – przy 
utrzymaniu tożsamego zasięgu oświetlenia. 

 
Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego[4] 

2. WYNIKI BADAŃ 

Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 2-16. Odpowiednimi 
kolorami oznaczono granice pola na którym natężenie oświetlenia 
było nie mniejsze niż 15lx, 10lx i 5lx. Po prawej stronie rysunku 
zamieszczono oznaczenie informujące o rodzaju źródła światła (H – 
żarówka halogenowa, W – lampa wyładowcza, K – żarówka nie 
posiadające homologacji, imitująca berwą lampę wyładowczą, L – 
diody LED. 

Na rysunku 2 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 1, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 55m, a punkt ten znajdował się ok. 4m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem (zgodnie 
z [10] jest to wartość tzw. „minimalnego zasięgu świateł mijania”) 
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 6m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu, natomiast z lewej strony - ok.2,5m. Największa szerokość 
plamy świateł mijania była równa ok. 12m i znajdowała się w odle-
głości 20-30m przed pojazdem. 
 

Ry
s. 2. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 1 

 
Na rysunku 3 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-

mochodu 2, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 65m, a punkt ten znajdował się ok. 2,5m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 7 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu, 
natomiast z lewej strony - ok.5m. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 15m i znajdowała się w odległości 25-
30m przed pojazdem. 
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Rys. 3. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 2 
 

Na rysunku 4 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 3, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 55m, a punkt ten znajdował się ok. 4m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 7 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu, 
natomiast z lewej strony - ok.2m. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 12m i znajdowała się w odległości 20-
30m przed pojazdem. 

 
Rys. 4. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 3 
 

Na rysunku 5 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 4, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 55m, a punkt ten znajdował się ok. 1,5m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 3 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu, 
natomiast z lewej strony - ok.1m. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 9m i znajdowała się w odległości 15-
20m przed pojazdem. 

 
Rys. 5. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 4  

Na rysunku 6 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 5, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 60m, a punkt ten znajdował się ok. 3,5m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 10 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu, 
natomiast z lewej strony - ok.3m. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 13m i znajdowała się w odległości 25-
40m przed pojazdem. 

Rys. 6. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 5  
 

Na rysunku 7 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 6, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 60m, a punkt ten znajdował się ok. 3m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 7 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu, 
natomiast z lewej strony - ok. 2,5m. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 11m i znajdowała się w odległości 25-
35m przed pojazdem. 

 
Rys. 7. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 6  
 

Na rysunku 8 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 7, w których źródłem światła były żarówki typu H7. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 50m, a punkt ten znajdował się ok. 2m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 4 m na prawo od osi wzdłużnej pojazdu. Po 
lewej stronie pojazdu w tej odległości natężenie światła było mniej-
sze od 10 lx. Największa szerokość plamy świateł mijania była 
równa ok. 10m i znajdowała się w odległości 15-20m przed pojaz-
dem. 
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Rys. 8. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 7 
 

Na rysunku 9 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania sa-
mochodu 8, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 60m, a punkt ten znajdował się ok. 7m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 8 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu. Po lewej stronie pojazdu w tej odległości natężenie światła 
było mniejsze od 10 lx. Największa szerokość plamy świateł mijania 
była równa ok. 14m i znajdowała się w odległości 15-20m przed 
pojazdem. 

 
Rys. 9. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 8  
 

Na rysunku 10 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 
samochodu 9, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 65m, a punkt ten znajdował się ok. 7m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 8 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu. Po lewej stronie pojazdu w tej odległości natężenie światła 
było mniejsze od 10 lx. Największa szerokość plamy świateł mijania 
była równa ok. 13m i znajdowała się w odległości 15-20m przed 
pojazdem. 
 

Rys. 10. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 9  
 

Na rysunku 11 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 
samochodu 10, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 50m, a punkt ten znajdował się ok. 4m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 6 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu. Po lewej stronie pojazdu w tej odległości natężenie światła 
było mniejsze od 10 lx. Największa szerokość plamy świateł mijania 
była równa ok. 9m i znajdowała się w odległości 15-25m przed 
pojazdem. 

 

 
Rys. 11. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 10  

 
Na rysunku 12 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 

samochodu 11, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 65m, a punkt ten znajdował się ok. 4m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 8 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu, natomiast z lewej strony - ok. 2,5m. Największa szerokość 
plamy świateł mijania była równa ok. 15m i znajdowała się w odle-
głości 25-30m przed pojazdem. 
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Rys. 12. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 11  
 

Na rysunku 13 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 
samochodu 12, w których źródłem światła niehomologowane ża-
rówki. Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniej-
szym niż 10lx był równy 30m, a punkt ten znajdował się ok. 1m na 
prawo od osi wzdłużnej samochodu. Największa szerokość plamy 
świateł mijania była równa ok. 6m i znajdowała się w odległości 5-
10m przed pojazdem. 
 

 
Rys. 13. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 12  
 

Na rysunku 14 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 
samochodu 13, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 65m, a punkt ten znajdował się ok. 5m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 8 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu, natomiast z lewej strony - ok. 0,5m. Największa szerokość 
plamy świateł mijania była równa ok. 12m i znajdowała się w odle-
głości 25-35m przed pojazdem. 

 
Rys. 14. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 13  
 

Na rysunku 15 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 
samochodu 14, w których źródłem światła były diody LED. Zasięg 
obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym niż 10lx 
był równy 75m, a punkt ten znajdował się ok. 3m na prawo od osi 
wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  szero-
kość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie mniejsza 
niż 10lx była równa ok. 9 m na prawo i na lewo od osi wzdłużnej 
pojazdu. Największa szerokość plamy świateł mijania była równa 
ok. 18m i znajdowała się w odległości 35-40m przed pojazdem. 

 
Rys. 15. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 14  

 
Na rysunku 16 przedstawiono rozkład plamy świateł mijania 

samochodu 15, w których źródłem światła były lampy wyładowcze. 
Zasięg obszaru oświetlanego światłem o natężeniu nie mniejszym 
niż 10lx był równy 70m, a punkt ten znajdował się ok. 4m na prawo 
od osi wzdłużnej samochodu. W odległości 40m przed pojazdem  
szerokość obszaru na którym wartość natężenia światła była nie 
mniejsza niż 10lx była równa ok. 9 m na prawo od osi wzdłużnej 
pojazdu, natomiast z lewej strony - ok. 6m. Największa szerokość 
plamy świateł mijania była równa ok. 18m i znajdowała się w odle-
głości 30-35m przed pojazdem. 
 

Rys. 16. Rozkład plamy świateł mijania samochodu 15 

3. WNIOSKI 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały wpływ rodzaju za-
stosowanych źródeł światła i wykorzystanej technologii na zasięg 
obszaru oświetlanego światłami mijania przed pojazdem, a także 
jego szerokość. W przypadku wykorzystania lamp wyładowczych 
oraz diod LED długość pola skutecznie oświetlonego przez światła 
pojazdów był wyraźnie większy w porównaniu z reflektorami w 
których wykorzystano żarówki H7. Zaobserwowano również istotne 
ograniczenie zasięgu plamy świateł mijania w przypadku samocho-
du 12. W przypadku tego pojazdu nastąpiła ingerencja w konstruk-
cję układu oświetlenia polegająca na zastąpieniu standardowych 
żarówek lampami wyładowczymi nieposiadającymi homologacji.  
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W przypadku, gdy źródłem światła były żarówki H7, to maksy-
malny zasięg plamy światła o natężeniu 10 lx określono w najmłod-
szym z badanych modeli, które wyposażone były w ten typ źródła 
światła (Renault Megane III) – wynosił on 65 m. W pozostałych 
badanych modelach wartość ta wahała się między 50 a 60 m. W 
większości przypadków najszerszy obszar plamy oświetlenia emi-
towanych przez reflaktory wyposażone w żarówki H7 mieścił się 
między 20 a 25 m przed samochodem i w najszerszym swoim 
punkcie wynosił 14 m. Tylko w jednym przypadku (Opel Astra III) 
najszerszy obszar znajdował się w odległości 35 m przed pojazdem 
(miał szerokość 14,7 m). W reflektorach wykorzystujących żarówki 
halogenowe plama światła zwęża się po osiągnięciu około 25 m 
przed samochodem. W przypadku gdy źródłem światła były lampy 
wyładowcze, to maksymalny zasięg plamy światła o natężeniu 10 lx 
występował w samochodzie Volvo S60II i Seat Exeo(65 m przed 
samochodem). Najszersza plama oświetlenia znajdowała się w 
odległości 20 m i maksymalnie osiągała wartość 16,1 m. Po osią-
gnięciu zasięgu 20 m plama światła zaczynała się zwężać i można 
zaobserwować, że sposób w jaki się to dzieje jest bardziej równo-
mierny niż w przypadku samochodów z reflektorami wykorzystują-
cymi jako źródła światła żarówki halogenowe. W przypadku gdy 
źródłem światła były diody LED, to maksymalny zasięg plamy świa-
tła o natężeniu 10 lx wynosił 75 m. Szerokość plamy w świetlnej w 
jej najszerszym punkcie wynosiła 17,7 m i znajdowała się w odle-
głości 35 m od przodu samochodu. Plama świateł mijania zwężała 
się dopiero w odległości 40 m przed pojazdem.  

PODSUMOWANIE 

Zmieniająca się technologia oświetlenia głównego w samocho-
dach zmierza w  kierunku zwiększenia zasięgu skutecznego oświe-
tlenia przed pojazdem a także doświetlenia obszaru po jego prawej i 
lewej stronie. Wykorzystanie w reflektorach pojazdów diod jako 
źródeł światła wyraźnie wpływa na zwiększenie skutecznego zasię-
gu oświetlenia przed pojazdem. Również barwa światła jest coraz 
bardziej zbliżona do światła dziennego, czyli najbardziej naturalnego 
i odpowiedniego dla ludzkiego oka. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań wykazano skuteczność nowoczesnych rozwiązań i ich 
wpływ na poziom bezpieczeństwa. Istotnym czynnikiem wpływają-
cym na rozkład plamy świateł mijania ma również konstrukcja refle-
którów, której analiza nie była przedmiotem niniejszych badań. 
Ważnym wnioskiem jest także to, że ingerencja w konstrukcję 
oświetlenia i próba „poprawienia” konstrukcji może wpływać na 
drastyczne zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa. Ilustruje to 
wynik badania pojazdu 12, którego właściciel dokonał przeróbki, 
stosując oświetlenie nie posiadające świadectwa homologacji. 
Pomijając brak homologacji, światła tego samochodu nie spełniają 
minimalnych wymagań dotyczących zasięgu skutecznego oświetle-
nia drogi przed pojazdem, przez co nie powinny być dopuszczone 
do ruchu drogowego. Pojazd ten stwarzał realne zagrożenie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Bednarz A „Ocena możliwości zauważenia nieoświetlonych 
pieszych o różnych porach zmierzchu na różnych nawierzch-

niach” praca magisterska napisana pod kierownictwem dr inż. 
S. Tarkowskiego, Politechnika Lubelska 2016 

2. Bieniek P „Nowoczesne systemy oświetleniowe w pojazdach”; 
praca inżynierska napisana pod kierownictwem dr inż S. Tar-
kowskiego, Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i administracji w 
Lublinie 2015 

3. Kardas C „Ocena możliwości zauważenia przeszkód z miejsca 
kierowcy samochodu ciężarowego” praca inżynierska napisana 
pod kierownictwem dr inż S. Tarkowskiego, Lublin 2015 

4. Tarkowski S., Bieniek P., Górski K.: „Wpływ jakości źródeł świa-
tła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mi-
jania pojazdów samochodowych” (czasopismo „Autobusy” – nr 
6/2017, Bezpieczeństwo i ekologia - str. 434) 

5. Twardzisz W. „Ocena możliwości zauważenia nieoświetlonych 
przeszkód przez kierowców pojazdów” praca inżynierska napi-
sana pod kierownictwem dr inż S. Tarkowskiego, Wyższa Szko-
ła przedsiębiorczości i administracji w Lublinie 2015 

6. Praca zbiorowa „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego 
sądowego” wyd. IES 2006 

7. Dyrektywa 76/761/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących dotyczących reflektrów po-
jazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł 
drogowych i/lub świateł mijania w pojazdach silnikowych oraz 
żarówek do tych reflektorów 

8. Dyrektywa KE 97/30/WE z dnia 11 czerwca 1997 r. dostosowu-
jąca do postępu technicznego dyrektywę 76/758/EWG odno-
szącą się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych 
(bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł 
stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep 

9. Dyrektywa KE 2008/89/WE z dnia 24 września 2008 r. zmienia-
jąca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 
Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetlenio-
wych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich 
przyczepach  

10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 
stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. 2015 poz. 305) 

Passing beam light layout in modern vehicles 

The paper presents the results of studies related to pass-

ing beam light layout. The study covered 15 cars equipped 

with different light sources: halogen bulbs, discharge lamps 

and LEDs. In one of the analyzed cases, the light source was 

a light bulb that did not have the required approval certifi-

cate. These lamps, according to the manufacturer's infor-

mation on the packaging, would mimic the effect of use on the 

discharge lamp vehicle. 
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