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Rozwój oświetlenia zewnętrznego autobusów
Krzysztof Jankowski

Wprowadzenie
Światła pojazdów samochodowych

na podzielić na światła zewnętrzne i we-
wnętrzne. Z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego bardziej istotne
są światła zewnętrzne – oświetleniowe,
sygnałowe, rozpoznawcze i odblaskowe.
Do świateł oświetleniowych należą świa-
tła drogowe, mijania, przeciwmgłowe
przednie, cofania i kierowane.

Konstrukcja świateł zewnętrznych
jest narzucona przez konstrukcję i styli-
stykę autobusu oraz technologie dostęp-
ne u dostawców komponentów oświe-
tleniowych. Urządzenia oświetleniowe
muszą ponadto spełniać określone wy-
mogi wynikające z przepisów homologa-
cyjnych.

W artykule omówiono wybrane za-
gadnienia świateł zewnętrznych oświe-
tleniowych – drogowych i mijania – na-
zywanych często światłami głównymi.

1. Wymagania w odniesieniu
do oświetlenia
zewnętrznego samochodów

Konstrukcja świateł głównych za-
montowanych w pojeździe powinna za-
pewniać przede wszystkim [1]:
o duży zasięg działania reflektorów oraz

dobre i równomierne oświetlenie
przedmiotów bliższych i dalszych,

o dostatecznie rozpraszać światło na
boki dla zapewnienia dobrego oświe-
tlenia prawego pobocza drogi,

o dostatecznie rozpraszać światło do
góry dla zapewnienia bezpiecznej jaz-
dy po nierównych drogach,

o nie oślepiać kierowców pojazdów
nadjeżdżających z przeciwnej strony.
Dobre oświetlenie drogi zależy od:

Z mocy źródła światła reflektorów,
Z wartości napięcia zasilania doprowa-

dzonego do źródeł światła,
Z prawidłowego ustawienia reflektorów,
Z konstrukcji układów optycznych re-

flektorów i ich stanu technicznego co
pozwala na lepsze lub słabsze wyko-
rzystanie wytwarzanego strumienia
świetlnego.

W tak zdefiniowanym systemie,
oświetleniu zewnętrznemu samocho-
du można przypisać, zdaniem autora,
funkcje sprowadzające się do spełnie-
nia dwóch haseł: „widzę i jestem

widziany” oraz „widoczność to bezpie-
czeństwo”.

Drugie hasło zdefiniowane zostało już
na początku XX wieku w słynnym fran-
cuskim powiedzeniu: „La vue c’est la vie
– widoczność to życie”.

W ślad za rozwojem techniki oświe-
tleniowej następują zmiany w przepisach
homologacyjnych w poszczególnych
krajach.

W Europie unifikacja wymagań w za-
kresie konstrukcji żarówek i elementów
optycznych oraz ich parametrów a tak-
że liczby reflektorów, sposobu i wysoko-
ści ich mocowania oraz ustawiania, na
przestrzeni lat, zasadniczo wpłynęły na
bezpieczeństwo jazdy – rys. 1.

2. Budowa świateł głównych
Reflektor składa się ze źródła światła

i układu optycznego. Stosowane przez
dziesięciolecia metalowe elementy
optyczne z żarówkami typu R2 (konwen-
cjonalnymi) dzisiaj to już przeszłość.
Obecnie są powszechnie stosowane re-
flektory wykonywane z tworzyw sztucz-
nych, z żarówkami halogenowymi (H1 –
H7) lub/i ksenonowymi.

Systemy ksenonowe są stosowane
w samochodach od 1992 roku (typu Xenon
i Bi-Xenon). Technologia ta, coraz czę-
ściej, wykorzystywana jest w oświetleniu

zewnętrznym autobusów. Ksenonowe
źródło światła wytwarza ponad dwukrot-
nie silniejszy strumień światła, zużywa-
jąc przy tym o jedną trzecią mniej ener-
gii elektrycznej w porównaniu z żarówką
halogenową. W opinii firmy Bosch
w 2008 roku ok. 60% nowych samocho-
dów będzie wyposażonych w reflektory
ksenonowe [6]. Porównanie oświetlenia
drogi za pomocą tych dwóch systemów
zaprezentowano na rys. 2 zaś porówna-
nie parametrów świetlnych żarówek ha-
logenowych H1, H4 i H7 z „żarówką” kse-
nonową D1 – w tabeli 1.

Systemy ksenonowe zapewniają
obecnie najlepsze, dostępne technicznie
światło zarówno pod względem jakości
jak i intensywności. Optymalny rozkład
strumienia światła w każdej sytuacji na
drodze gwarantują obowiązkowe syste-
my pomocnicze.

Obowiązkowym wyposażeniem sys-
temów ksenonowych jest automatyczna
regulacja zasięgu świateł (tzw. samopo-
ziomowanie reflektorów – dynamic he-
adlamp levelling device) oraz – układ
oczyszczania szyb reflektorów (he-
adlamp cleaning system).

Wraz z rozwojem systemów kseno-
nowych pojawiły się możliwości realizo-
wania przez nie nowych funkcji. Należą
do nich:

Rys. 1. Zmiana konstrukcji, wysokości i sposobu zamocowania reflektorów w autobusach
(Jelcz RTO – po lewej i Solaris Urbino 18 Hybrid) [8]
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Z doświetlanie zakrętów (cornering
light, cornering lamps),

Z światła zakrętowe (dynamic bend
lighting),

Z reflektory inteligentne – tzw. automa-
tyczne systemy AFS (adaptive frontli-
ghting system).
Systemy AFS to systemy przyszło-

ści, w których funkcjonowanie reflek-
torów dostosowuje się automatycznie
do sytuacji na drodze. Występują one
zarówno w wersji ze źródłem światła
halogenowego (Halogen AFS) jak
i w technologii ksenonowej (Xenen
AFS). Aktualnie są one w fazie inten-
sywnych badań. Prowadzone są tak-
że działania w zakresie dostosowania
przepisów homologacyjnych do tych
systemów.

Idea inteligentnego reflektora spro-
wadza się do tego, aby emitowany przez
taki reflektor strumień świetlny automa-
tycznie dopasowywał się pod względem
kształtu, intensywności oświetlenia do
zmieniających się podczas ruchu oko-
liczności (prędkości, pory dnia, pogo-
dy i konfiguracji drogi).

Obok rozwoju systemów ksenono-
wych od kilku lat są prowadzone bada-
nia nad wykorzystaniem diod LED w re-
flektorach samochodowych. Po raz
pierwszy prototypy takich reflektorów
zaprezentowane zostały na salonie sa-
mochodowym we Frankfurcie w 2003
roku. Lampa taka obejmuje zwykle świa-
tło mijania, drogowe, kierunkowskaz
i światło do jazdy dziennej, które może
być przytłumione i wykorzystywane jako
światło pozycyjne. Ze stylistycznego
punktu widzenia, lampy z wykorzysta-
niem diod LED stanowią nową jakość,
pozwalającą w nowy sposób kształto-
wać wygląd przedniej części pojazdu.
Według prognoz producentów oświetle-
nia spodziewane jest zastosowanie diod
LED do realizowania funkcji podstawo-
wych oświetlenia pod koniec obecnej
dekady [6], [7].

3. Zalecenia eksploatacyjne
Z uwagi na fakt, że typowe roczne

przebiegi autobusów są znacznie więk-
sze niż samochodów osobowych szcze-
gólnie ważne jest dostosowywanie się
do podstawowych wymogów eksploata-
cyjnych.

W szczególności należy dbać o:
o prawidłowe ustawienie świateł (wyko-

nywane przy każdym przeglądzie),
o czystość reflektorów (lepsza widocz-

ność w nocy i przy złej pogodzie, oraz

zapobiega rozpraszaniu światła przez
zanieczyszczenia i oślepianiu kierow-
ców pojazdów nadjeżdżających
z naprzeciwka),

o wymienianie żarówek parami (w obu
reflektorach równocześnie),

o stosowanie markowych żarówek, po-
siadających homologację „E”,

o niedotykanie części szklanej żarów-
ki palcami podczas jej wymiany,

o okresowe wymienianie żarówek (nie
należy czekać z wymianą do momen-
tu przepalenia włókna, gdyż żarów-
ka z czasem „żółknie” co zmniejsza
strumień światła emitowany przez
reflektor),

o przy problemach z widocznością
w jeździe nocnej, standardowe ża-
rówki halogenowe można zastąpić
żarówkami dającymi większy stru-
mień światła i o barwie bardziej zbli-
żonej do światła białego.

Rys. 2. . Droga oświetlona reflektorem ksenonowym (u góry) i halogenowym (na dole) – fo-
to.bosch
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Z badań przeprowadzonych przez
politechnikę w Darmstadt wynika, że
w warunkach jesienno-zimowych, pod-
czas opadów, światła ulegają zabrudze-
niu aż w 60% po zaledwie półgodzinnej
jeździe. Po tym czasie warstwa zanie-
czyszczeń na szybach lamp pochłaniała
tyle światła, że ich zasięg zmniejszał się
nawet o 35 m [3]. Z badań tych dodatko-
wo wynika, że cząstki brudu rozszczepiały
światło reflektorów w niekontrolowany
sposób, powodując oślepianie jadących
z naprzeciwka, jeszcze bardziej zwiększa-
jąc ryzyko wypadku.

Zupełnie lekceważonym zagadnie-
niem podczas okresowych przeglądów
rejestracyjnych jest ocena stopnia eksplo-
atacyjnego zużycia instalacji elektrycznej
pojazdu. W odniesieniu do obwodów
oświetleniowych ma to poważny wpływ
na wielkość strumienia świetlnego wytwa-
rzanego przez reflektor. Dotyczy to
w szczególności samochodów z żarów-
kami R2 i halogenowymi.

4. Prognozy rozwoju
Rozwój systemów oświetleniowych

jest przedmiotem badań wielu firm samo-
chodowych. Przekłada się to potem na
regulacje prawne Unii Europejskiej.

Zmiany w przepisach WE R98 i R112
(dotyczące odpowiednio świateł kseno-
nowych i halogenowych) zatwierdzone
zostały w 2002 roku natomiast systemy in-
teligentnych świateł nastawnych zostały

prawnie przyjęte w roku 2003.  Prognozy
na lata do 2015 roku przedstawiono
na rys. 3.

Wnioski
Od kilkunastu lat, zauważalna stała się

tendencja przenikania nowoczesnych
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
czynnego i biernego z pojazdów osobo-
wych do samochodów dostawczych, cię-
żarowych i autobusów. Dotyczy to rów-
nież systemów oświetleniowych. Poja-
wiają się również zaawansowane techno-
logie oświetleniowe przeznaczone tylko
do samochodów użytkowych (np. do
oświetlenia miejsca pracy kierowcy/ope-
ratora, oświetlenia kabin, rozbudowanych
systemów oświetlenia wnętrz autobusów,
świateł cofania czy oświetlania obszarów
rozładunku i załadunku).

Z przedstawionej analizy wynika, że
zagadnienia oświetlenia zewnętrznego
są przedmiotem intensywnych prac roz-
wojowych producentów oświetlenia oraz
znajdują się w o obszarze zainteresowań
Parlamentu Europejskiego w zakresie
wprowadzania nowych przepisów homo-
logacyjnych. Jest to związane z coraz
większą świadomością, że zagadnienia
te mają bardzo duży wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Odnosi się
to w szczególności do autobusów z uwa-
gi na ich duże roczne przebiegi oraz
skutki wywoływanych przez nie wypad-
ków drogowych.
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Rys. 3. Kalendarz homologacji i wprowadzenia do obrotu nowych systemów oświetleniowych [5]


