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BADANIE ZAMIENNIKÓW LED ŻARÓWEK HALOGENOWYCH H4 

 

W artykule zostały omówione wyniki badań parametrów świetlnych i elektrycznych zamienników LED żarówek halogeno-

wych H4 stosowanych w reflektorach głównych samochodów. Dokonano porównania bryły fotometrycznej zamienników LED 

z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi H4. 

 

WSTĘP 

Rozwój półprzewodnikowych źródeł światła oraz osiągnięte pa-
rametry świetlne spowodowały, że zaczęły one wypierać tradycyjne 
źródła światła począwszy od zwykłych żarówek aż do lamp wyła-
dowczych charakteryzujących się dużą skutecznością świetną. 
Wynika to nie tylko z bardzo dużej sprawności przetwarzania energii 
elektrycznej na świetlną ale również z długiej żywotności oraz ni-
skiej temperatury pracy modułów LED. 

Coraz większe moce emisyjne pojedynczych modułów LED 
pozwoliły na ich zastosowanie w oświetleniu dekoracyjnym, do 
podświetlania ekranów LCD, telebimów w oświetleniu architekto-
nicznym, w sygnalizacji ulicznej oraz w oświetleniu ogólnym zarów-
no zewnętrznym jak i wewnętrznym. Diody LED już od kilkunastu lat 
znalazły zastosowanie również w przemyśle motoryzacyjnym, po-
czątkowo jako światła tylnych lamp samochodowych, światła do 
jazdy dziennej, a do kilku lat znalazły zastosowanie jako światła 
reflektorów głównych pojazdu. 

1. BADANIA  

1.1. Badanie wiązki światła żarówki halogenowej H4 

Badanie zostały przeprowadzono w tradycyjnym reflektorze 
znajdującym się w samochodzie zasilanym z instalacji samochodu 
przy pracującym silniku. Napięcie na zaciskach akumulatora w 
czasie załączenia świateł wynosiło około 13,8 V. Samochód stał na 
płaskiej powierzchni w odległości kilku metrów od ekranu pomiaro-
wego. 

Natężenie światła padającego na ekran w poszczególnych jego 
punktach zmierzono luksomierzem LX-103. 

Wiązkę światła wytwarzaną przez żarówkę halogenową H4 dla 
świateł mijania przedstawiono na rysunku 1, a procentowy rozkład 
światła w funkcji konta padania podano w tabeli nr.1. Odchylenie 
procentowe od osi reflektora wynosiło w osi poziomej +/- 20o a w osi 
pionowej +/-10 o Z rysunku 1 wynika, że światło generowane przez 
żarówkę halogenową jest światłem asymetrycznym, które maksy-
malnie doświetla prawą stronę ulicy oraz jej pobocze natomiast 
wiązka kierowana na lewą stronę jest obniżona żeby uniknąć ośle-
piania kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Na rysunku 1 widać 
dokładnie granicę między światłem a cieniem. 

Tabela nr 1 podaje procentowe natężenie światła w stosunku 
do wiązki centralnej dla konta 0 stopni zarówno w płaszczyźnie 
poziomej jak i pionowej w stosunku do reflektora.  

 

 
Rys. 1. Strumień świetlny światła mijania wytwarzany przez żarów-
kę halogenową H4 
 

Tab. 1. Procentowy rozkład natężenia światła dla świateł mijania 
z żarówka halogenową H4 dla różnych katów padania światła  
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10 0,46 0,56 0,76 0,82 0,77 0,74 0,42 

5 0,64 1,13 1,64 2,41 1,87 1,64 0,68 

0 3,71 10.07 24,24 100,00 51,14 18,55 4,24 

5 2,93 5,75 6,98 8,16 6,86 5,66 2,29 

10 0,60 0,99 1,40 1,46 1,54 0,93 0,48 

 
Na rysunku 2 przedstawiono wiązkę światła drogowego wytwa-

rzaną przez żarówkę halogenową H4. Wiązka światła jest podnie-
siona do góry względem świateł mijania, oświetla ona drogę rów-
nomiernie po obu stronach ulicy i pozwala ona dostrzegać obiekty 
na drodze w znacznej odległości. Procentowy rozkład natężenia 
światła przedstawiony w tabeli 2. Wskazuje ona, że światło drogowe 
najlepiej oświetla drogę przy kącie 5 stopni skierowanym w lewą 
stronę. Otrzymane wyniki świadczą o prawidłowym ukształtowaniu 
wiązki światła przy zastosowaniu żarówki halogenowej. 
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Rys. 2. Strumień świetlny światła drogowego wytwarzany przez 
żarówkę halogenową H4 

 
Tab. 2. Procentowy rozkład natężenia światła dla świateł drogowych 

z żarówka halogenową H4 dla różnych katów padania światła  

 
Kąt padania światła w płaszczyźnie poziomej 
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10 3,02 3,76 4,83 5,12 4,96 4,88 3,79 

5 8,01 28,95 39,10 43,84 51,64 33,81 8,16 

0 4,32 25,96 128,03 100,00 103,58 39,39 4,96 

5 3,86 9,59 17,21 20,31 20,66 10,38 3,48 

10 1,69 2,51 3,58 3,79 3,89 2,89 1,71 

 
Na rysunku 3 przedstawiono żarówkę halogenową wykorzysta-

ną w badaniach. 
 

 
Rys. 3. Żarówka halogenowa H4 wykorzystana w badaniach świateł 
mijania i drogowych 

1.2. Badanie wiązki światła zamiennika LED żarówki 
halogenowej H4 

Do badań wykorzystano ten sam reflektor, który był wykorzy-
stany przy badaniu tradycyjnej żarówki halogenowej H4. W reflekto-
rze tym został umieszczony zamiennik LED żarówki halogenowej. 

W badaniach wykorzystano zamiennik LED, który składa się ze 
źródła światła, przetwornicy zapewniającej prawidłowe warunki 
pracy przy napięciu od 9V do 30V (według producenta) oraz złącza 
elektrycznego pasującego i ich rozstawem pinów do złącza elek-
trycznego reflektora. 

Szeroki zakres napięć zasilania deklarowany przez producenta 
pozwala stosować zamiennik LED zarówno w instalacjach 12V jak 
również w instalacjach 24V. Zamiennik LED wyposażony jest 
w zestaw czterech diod LED (dwie z jednej i dwie z drugiej strony), 
Włączane są one parami w zależności od rodzaju światła wybrane-

go przez kierowcę. Dla świateł mijania wykorzystywane są dwie 
diody LED, a dla świateł drogowych wszystkie cztery. Umieszczenie 
diod jest zgodne z ustawieniem włókien dla żarówki halogenowej 
H4. Zamiennik jest również wyposażony w przesłonę, która kształtu-
je wiązkę światła mijania podobnie jak jest to osiągnięte w żarów-
kach tradycyjnych. 

 

 
Rys. 4. Zamiennik LED żarówki halogenowej H4 wykorzystany 
w badaniach świateł mijania i drogowych 

 

 
Rys. 5. Usytuowanie diod LED w zamienniku żarówki H4 wraz 
z przesłoną do świateł mijania 

 
Na rysunku 4 przedstawiono zamiennik LED żarówki H4 wyko-

rzystany w przeprowadzonych badaniach. Zamiennik ten został 
umieszczony w reflektorze w miejscu żarówki H4. 

Zamiennik wyposażony jest w radiator wykonany z taśmy cien-
kich drutów miedzianych pokrytych cynkiem. Odprowadza on ciepło 
wydzielające się na diodach LED. Radiator jest elastyczny 
i umożliwia ukształtowanie jego powierzchni wewnątrz reflektora 
samochodowego. 

Na rysunku 6 przedstawiono wiązkę światła uzyskiwanego 
z tradycyjnego reflektora wyposażonego w lampę LED.  

Z przedstawionego rysunku wynika, że parametry świetlne re-
flektora uległy znacznym zmianom a w szczególności dotyczy to 
zatarcia granicy pomiędzy światłem i cieniem [1]. 

Oznacza to że zastosowanie takiego zamiennika spowoduje 
oślepianie kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Zaburzenie 
wiązki wynika najprawdopodobniej z dużej powierzchni świecącej 
zestawu diod LED, która jest prawie trzykrotnie większa od włókna 
żarówki halogenowej. Tak duży rozmiar elementu świecącego 
powoduje przesunięcie źródła światła względem ogniska reflektora 
i rozmycie granicy światła i cienia. 

W tabeli 3 przedstawiono procentowe natężenie światła w sto-
sunku do punktu centralnego odpowiadającego kątowi 0 stopni 

przesłona 

LED 

mijania LED 

drogowe 
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w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Procentowy rozkład natężenia 
światła również wskazuje, że reflektor za wysoko oświetla lewą 
stronę drogi i może powodować oślepianie innych użytkowników 
drogi. 

 

 
Rys. 6. Wiązka światła mijania generowana za pomocą diod LED 
 

Tab. 3. Procentowy rozkład natężenia światła dla świateł mijania 
z zamiennikiem LED  

         

  20 10 5 0 5 10 20 

 10 0,39 0,83 1,24 1,56 1,23 1,03 0,54 

 5 1,44 4,71 6,22 9,10 9,60 7,69 2,31 

 0 3,15 20,96 52,65 100,00 60,06 25,83 3,72 

 5 1,50 5,17 8,14 11,07 11,67 6,01 1,37 

 10 0,47 1,01 1,53 1,91 1,68 1,25 0,58 

 
Na rysunku 7 przedstawiono wiązkę światła drogowego wytwo-

rzonego przez diody LED. Wiązka światła jest podniesiona delikatne 
w górę i skupiona w części centralne blisko konta 0 stopni 
w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Tak ukształtowana wiązka 
światła zapewni bardzo dobre oświetlenie drogi światłami drogowy-
mi. 
 

 
Rys. 6. Wiązka światła drogowego generowana za pomocą diod 
LED 

 
Tab. 4. Procentowy rozkład natężenia światła dla świateł drogowych 

z zamiennikiem LED  
         

  20 10 5 0 5 10 20 

 10 0,57 1,24 1,82 2,22 2,06 1,47 0,78 

 5 1,80 6,22 10,23 18,25 16,44 10,15 2,51 

 0 2,88 6,42 64,57 100,00 63,72 28,97 3,45 

 5 1,75 6,62 17,06 53,46 14,91 7,10 1,60 

 10 0,60 1,39 2,27 2,88 2,27 1,66 0,75 

1.3. Badanie stabilności pracy przetwornicy zasilającej  
moduły LED 

Producent zamiennika LED podaje informację, że przetwornica 
pracuje poprawnie w zakresie napięć od 9V do 30V (rysunek 7) 

 
Rys. 7. Układ stabilizacji prądu modułów LED 

 
Wynika z tego, że zastosowanie takiej przetwornicy zapewni 

stabilna prace zamiennika LED żarówki halogenowej H4 w czasie 
normalnej eksploatacji. 

Badania stabilności pracy zostały przeprowadzone w układzie 
przedstawionym na rysunku 8. W badaniach zakres napięć został 
ograniczony do przedziały od 9V do 16V ze względu na to, że źró-
dło światła będzie zastosowane w samochodowej instalacji elek-
trycznej o napięciu 12V. 

W tabeli 5 przedstawiono wyniki pomiarów parametrów elek-
trycznych modułów LED. Z otrzymanych wyników wynika, że modu-
ły zasilający diody LED pracuje stabilnie dopiero od napięcia 10,5V. 
Przy napięciu 10V strumień świetlny wytwarzany przez diody spada 
poniżej 50% a dalsze obniżenie napięcia powoduje niestabilną 
pracę przetwornic charakteryzującą się pulsowaniem światła.  

 

 
Rys. 8. Układ do badania przetwornic modułów zasilających LED 

 
W stabilnym zakresie napięcia pracy diody utrzymują stały 

strumień świetlny. Pobór mocy zastosowanych modułów LED jest 
kilkakrotnie mniejszy od tradycyjnych żarówek halogenowych co 
wiąże się ze zmniejszeniem obciążenia przewodów elektrycznych 
instalacji samochodowej. Przy napięciu 13,5V prąd pobierany przez 
lampę mijania wynosił 0,97A a moc niewiele przekraczała 13W, 
natomiast dla lampy świateł drogowych prąd wynosił 1,56A a moc 
21W. Zastosowanie takich źródeł światła w samochodzie spowoduje 
znaczne odciążenie alternatora a zarazem zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

 
Tab. 5. Parametry elektryczne modułów LED  

  Światło mijania Światło drogowe 

U I P I P 

LP [V] [A] [W] [A] [W] 

1 9,0 ------- ------ ------ ------ 

2 9,5 ------- ------ ------ ------ 

3 10,0 0,96 9,60 1,62 16,20 

4 10,5 1,3 13,65 2,17 22,78 

5 11,0 1,25 13,75 1,96 21,56 

6 11,5 1,16 13,34 1,85 21,27 

7 12,0 1,09 13,08 1,79 21,48 

8 12,5 1,06 13,25 1,68 21,00 

9 13,0 1,00 13,00 1,62 21,06 

10 13,5 0,97 13,09 1,56 21,06 

11 14,0 0,92 12,88 1,50 21,00 

12 14,5 0,89 12,90 1,43 20,73 

13 15,0 0,85 12,75 1,40 21,00 

14 15,5 0,82 12,71 1,35 20,92 

15 16,0 0,79 12,64 1,31 20,96 
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PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie takich 
zamienników żarówek halogenowych H4 jest niemożliwe ze wzglę-
dów prawnych, ponieważ wiązka światła wytwarzana przez światła 
mijania nie spełnia obowiązujących norm głównie ze względu na 
rozmycie granicy światła i cienia. Możliwą zmianą do wykonania jest 
korekta ustawienia diod LED względem ogniska reflektora oraz 
niewielka zmiana ustawień reflektorów. Największą zaletą zastoso-
wania diod LED w reflektorach głównych jest kilkukrotne zmniejsze-
nie prądu i pobieranej mocy z instalacji samochodu. Kolejną zaletą 
jest dwukrotne zwiększenie natężenia światła w punkcie centralnym 
dla świateł mijania i ponad czterokrotne dla świateł drogowych. 
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Study replacement LED halogen bulbs H4 

The article discusses the results of the parameters of 

light and electrical replacement LED bulbs H4 halogen-

Outgoing used in the main headlights of cars. A comparison 

was made photometric solid LED replacements of traditional 

halogen bulbs H4. 
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