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Krzysztof STYPUŁKOWSKI 

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA 
W OBSZARZE PRZEDPOLA TRAMWAJU 

Streszczenie 
W artykule podjęto tematykę jakości oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju. W szczególności 

ustosunkowano się do dwóch, zdaniem autora, zasadniczych elementów wpływających na jakość tego 
oświetlenia. Pierwszym jest stan techniczny i funkcjonalność obecnie eksploatowanych urządzeń 
świetlnych montowanych w tramwajach. Drugim elementem jest oświetlenie stacjonarne obszaru 
przedpola tramwaju, które to również jest czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszania się 
pojazdu szynowego, tym samym wpływającym na jakość i stan oświetlenia przedpola tramwaju.  

W obszarze przedpola tramwaju właściwy rozsył wiązki świetlnej odgrywa decydującą rolę w od-
biorze wrażeń świetlnych przez motorniczego, szczególnie na tych odcinkach linii tramwajowej, na 
których infrastruktura oświetlenia stacjonarnego jest mniej rozbudowana lub nie występuje. Ukształ-
towana w odpowiedni sposób wiązka świetlna świateł głównych tramwaju warunkuje właściwą wi-
dzialność z miejsca motorniczego i ułatwia właściwą ocenę sytuacji drogowych będących wynikiem 
zachowań innych uczestników ruchu drogowego. 

Zaprezentowane wyniki badań luminancji dla wybranych platform przystankowych i przejść dla 
pieszych zlokalizowanych w obszarze przedpola tramwaju mają za zadanie nakreślić ogólny stan jako-
ściowy tego oświetlenia. Prezentowane przykłady oświetlenia i ich zróżnicowanie dowodzą jak zda-
niem autora w obszarze przedpola tramwaju jest to ważne zagadnienie z punktu widzenia odbioru 
wrażeń świetlnych z obszaru przed pojazdem.  

W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia ściśle związane z dyscypliną naukową Trans-
port, dotyczące eksploatacji urządzeń świetlnych, reflektorów i projektorów, będących podstawowymi 
urządzeniami oświetlenia głównego tramwajów. Zaprezentowano wybrane wyniki laboratoryjnych 
pomiarów fotometrycznych obecnie stosowanych układów optyczno-świetlnych z wykorzystaniem naj-
nowocześniejszych narzędzi badawczych oraz wyniki symulacyjnych badań oświetlenia przedpola 
tramwaju wykorzystujące najnowsze programy obliczeniowe. Przedstawiono wybrane zagadnienia 
z metody oceny dobrej widoczności i parametrów fotometrycznych wiązek świetlnych świateł głównych 
tramwaju z uwzględnieniem specyfiki ich eksploatacji w ruchu miejskim. 

W artykule podkreślono praktyczne zastosowanie uzyskanych wyników z badań i symulacji, na-
wiązano do publikacji, w których przedstawia się koncepcję systemu sterowania wiązką świetlną świa-
teł głównych tramwaju. Proponowane są nowe wiązki świetlne dostosowane do warunków ruchu 
tramwaju. 

Autor uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań oświetlenia w obszarze przedpola 
tramwaju w celu poprawy jakości oświetlenia z uwzględnieniem różnych sytuacji w ruchu drogowym. 
W tym celu odwołuje się do publikacji, w których zaproponowano nowe wytyczne normalizacyjne po-
zwalające na ocenę montowanych w wagonach tramwajowych urządzeń świetlnych, które to są jed-
nym z elementów w bezpośredni sposób wpływającym na jakość oświetlenia przedpola tramwaju. 
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WSTĘP 
Pierwsze urządzenia techniczne wpływające na jakość oświetlenia przedpola pojazdu 

szynowego montowano z przodu wagonu i były to lampy acetylenowe, z małą wytwornicą 
gazu napełnioną karbidem. Urządzenia te ewoluowały równolegle z rozwiązaniami konstruk-
cyjnymi urządzeń świetlnych, stosowanych w pojazdach samochodowych. Wraz z upo-
wszechnieniem i rozwojem elektryfikacji pojazdów szynowych wprowadzono oświetlenie 
elektryczne. W rozwiązaniach tych stosowano klasyczną żarówkę jednowłóknową, która pod 
względem konstrukcyjnym była żarówką stosowaną do oświetlenia mieszkań. Kolejnym eta-
pem rozwoju w konstrukcji urządzeń oświetlenia głównego tramwaju było zastosowanie 
w latach 70. i 80. XX w. żarówki dwuwłóknowej, dedykowanej pojazdom samochodowym. 
Rozwiązanie to dawało możliwość stosowania dwóch rodzajów wiązek świetlnych: światła 
dalekosiężnego drogowego i światła mijania o symetrycznym rozkładzie wiązki świetlnej. 

W kolejnych latach powstały konstrukcje urządzeń świetlnych z asymetrycznym światłem 
mijania, przede wszystkim reflektorów eliminujących niebezpieczeństwo olśniewania kie-
rowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Rozwiązanie to polegające na takim rozsyle 
i ukierunkowaniu wiązki, w którym prawa połowa przedpola tramwaju oświetlana jest na 
dłuższym odcinku niż lewa, jest stosowane obecnie. 

Przełomem w konstrukcji urządzeń oświetlenia głównego tramwaju było wprowadzenie 
żarówki halogenowej, która w porównaniu z żarówką konwencjonalną jest źródłem o więk-
szej skuteczności świetlnej, większym strumieniu świetlnym i większej trwałości. 

Rozwój oświetlenia miejskiego przebiegał poprzez rozwiązania wykorzystujące gazowe 
źródło światła do żarówek elektrycznych, obecnie coraz powszechniejsze stają się urządzenia 
wykorzystujące diody w technologii typu LED. 

Miejskie oświetlenie zewnętrzne, stosowane początkowo z powodów czysto funkcjonal-
nych, stało się elementem o dużym znaczeniu kształtującym przestrzeń miejską. Oświetlenie 
wkomponowane w infrastrukturę miejską realizuje różnorakie funkcje. Dobrze zaprojektowa-
ne i wykonane oświetlenie jest podstawą bezpiecznego przemieszczania się w nocy, stanowi 
skuteczny środek odstraszający przestępców i wandali, umożliwia orientację, ułatwiając poru-
szanie się, niezależnie od tego, czy jest subtelne, czy też wyraźne. Specjalnie zaprojektowane 
systemy oświetlenia potrafią podkreślić unikalną tożsamość miasta. Oświetlenie buduje na-
strój i zmienia postrzeganie przez ludzi otoczenia miejskiego, dzięki uniwersalności i dyna-
mice, światło może zmienić środowisko miejskie i kształtować nową jakość w obszarze 
przedpola tramwaju. 

1. POMIARY LUMINANCJI TRAMWAJOWYCH URZĄDZEŃ 
ŚWIETLNYCH NA EKRANIE FOTOMETRYCZNYM 
Badaniom poddano osiem typów urządzeń świetlnych, do których należały reflektory 

i projektory wraz z dedykowanymi źródłami światła. Przebadane urządzenia świetlne były 
urządzeniami nowymi, wcześniej nieeksploatowanymi, pochodzącymi z zasobów magazyno-
wych części zamiennych przedsiębiorstwa. W badaniach posłużono się rzeczywistymi nie-
wzorcowanymi źródłami światła. Takie podejście umożliwiło ocenę stanu obecnego wiązek 
świetlnych eksploatowanych w pojazdach tramwajowych.  

Pomiary luminancji na ekranie fotometrycznym wykonano specjalizowaną przenośną 
kamerą do pomiaru luminancji i barwy typu LMK MOBILE ADVANCED firmy Techno Te-
am Bildverarbeitung GmbH. Zastosowane narzędzie pozwala wykonać wysokiej jakości zdję-
cia, wyskalowane w jednostkach luminancji. Specjalistyczne oprogramowanie LMK 2000 
umożliwia obróbkę i skalowanie uzyskanych obrazów luminancji dla potrzeb oceny i porów-
nania uzyskanych wyników. 
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Na rysunku 1, przedstawiającym wyskalowane w jednostkach luminancji zdjęcie przy-
kładowej plamy świetlnej, zaznaczono miejsca pomiaru luminancji z naniesioną na obraz 
siatką punktów pomiarowych, którym odpowiadają punkty i strefy pomiarowe przyjęte zgod-
nie z wytycznymi regulaminu ECE R 112. 

 
Rys. 1. Widok plamy świetlnej światła mijania projektora typu 1BL - 008 
Źródło: [6]. 

Zaletą zastosowanej metody luminancyjnej jest możliwość oceny równomierności roz-
kładu wiązki świetlnej na analizowanym obrazie plamy świetlnej, tym samym szybkie po-
równanie poszczególnych urządzeń świetlnych.  

Wytyczne normalizacyjne określają wartości natężenia oświetlenia w poszczególnych 
punktach i strefach pomiarowych. Autor proponuje metodę luminancyjną do oceny urządzeń 
świetlnych. W tym celu zarejestrowano wartości luminancji wybranych wiązek świetlnych, 
dla punktów, prostych i obszarów pomiarowych znormalizowanego ekranu pomiarowego [1]. 
W ocenie poszczególnych urządzeń świetlnych w celu czytelnej wizualizacji i jednoznacznej 
interpretacji wyników pomiarowych przyjęto dla świateł drogowych skalę od 0 ÷ 350 cd/m2 
i skalę od 0 ÷ 75 cd/m2 dla świateł mijania. Uzyskane wartości luminancji były podstawą do 
przeprowadzenia analizy porównawczej, której wynik dla badanych wiązek świateł mijania 
przedstawiono w formie graficznej na rysunkach 2 i 3.  

W pracy [6] prezentowane są szerzej wyniki tych badań, opisane są również wyniki ba-
dań laboratoryjnych dla pozostałych aktualnie eksploatowanych wiązek świetlnych świateł 
głównych tramwaju. Wyniki i wnioski z tego typu pomiarów można wykorzystać w celach 
oceny poszczególnych reflektorów i projektorów, co stanowić może element w ocenie jakości 
oświetlenia przedpola tramwaju [4]. 

Analizując otrzymane wyniki pomiarowe ustalono, że najkorzystniejsze parametry wiązki 
świetlnej posiadają nowoczesne projektory świateł mijania typu 1BL-008. Zastosowano w 
nich projektorowy system tworzenia plamy świetlnej oraz źródło światła w postaci żarówki 
halogenowej H7 zapewniającej wysoki strumień świetlny.  

Tego typu urządzenie świetlne ma niewątpliwie korzystne parametry wiązki świetlnej 
oceniane pod kątem spełnienia wymagań normatywnych [1]. Stosowane jednak w wagonach 
tramwajowych może niekorzystnie oddziaływać na innych użytkowników ruchu, powodując 
efekt olśnienia. Przykładem takiej sytuacji ruchowej może być torowisko we fragmencie ulicy 
Grochowskiej w Warszawie, usytuowane w sposób, który powoduje, że jadący wagon tram-
wajowy porusza się w kierunku przeciwnym do innych użytkowników ruchu, co ma duży 
negatywny wpływ, szczególnie na użytkowników pojazdów samochodowych.  

Argumentów w celu stosowania nowszych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń oświetle-
niowych dostarczają przytoczone wyniki badań [6]. Badania te potwierdzają, że reflektory pa-
raboloidalne świateł mijania z klasycznym źródłem światła – żarówką typu R2, uzyskują naj-
niższe wartości luminancji w punktach o wymaganym wysokim jej poziomie, tj. 75R, 50 V. 
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Rys. 2. Wartości luminancji w punktach charakterystycznych 
Źródło: [6]. 

 
Rys. 3. Wartości luminancji w obszarach charakterystycznych 
Źródło: [6]. 

Zdecydowanie korzystniejsze jest stosowanie urządzeń świetlnych z halogenowym źró-
dłem światła typu H4. Podobne wyniki uzyskano w obszarach pomiarowych I, II i IV prezen-
towanych na rysunku 2. Obszary te odpowiadają za dobre warunki obserwacji torowiska bez-
pośrednio przed pojazdem. W obszarze III – powyżej granicy światła i cienia wartość lumi-
nancji jest niewielka w odniesieniu do wartości tła poza obszarem oświetlanym. 

Prezentowana metoda luminancyjna, pozwalająca na ocenę poszczególnych reflektorów 
i projektorów na ekranie pomiarowym w warunkach laboratoryjnych, może być rozszerzona 
o wykonanie pomiarów w rzeczywistych warunkach pracy urządzeń świetlnych, np. z miejsca 
obserwatora lub motorniczego. 

2. OŚWIETLENIE WYBRANYCH PRZYSTANKÓW I PRZEJŚĆ DLA 
PIESZYCH W OBSZARZE PRZEDPOLA TRAMWAJU  
Należy podkreślić, że przeprowadzone badania są wstępem do dalszych badań i analiz 

luminancji obszarów przedpola tramwaju. Badania te nie odzwierciedlają stanu oświetlenia 
dla całej linii czy też sieci tramwajowej. Podjęte w niniejszym artykule zagadnienie oświetle-
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nia przystanków tramwajowych i przejść dla pieszych jest wstępem do oceny stanu faktycz-
nego w celu dalszego usystematyzowania wytycznych dla osób odpowiedzialnych za stan 
bieżący i projektantów. 

Z punktu widzenia użytkowników infrastruktury tramwajowej ważne jest zapewnienie 
właściwych warunków oświetlenia. Funkcję tę najczęściej realizuje oświetlenie uliczne. 

Według wytycznych, zawartych w wymaganiach normatywnych, każda ulica powinna 
być zakwalifikowana do odpowiedniej klasy oświetleniowej, bądź powinny być spełnione 
określone wymagania oświetleniowe [2], [3]. Jakość i sposób oświetlenia przystanków wiąże 
się bezpośrednio z przyjętymi kryteriami dla danej klasy ulicy. W wielu przypadkach nie jest 
to korzystne z punktu widzenia użytkowników infrastruktury komunikacji miejskiej. 

Oświetlenie drogowe może służyć do kreowania atmosfery, która będzie wywoływać 
uczucie komfortu, przyjemności i poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników ruchu. Ro-
dzaj zastosowanego światła, jego barwa i stopień oddawania barw oraz sposób montowania 
i typ zastosowanych opraw oświetleniowych będą tworzyć właściwie oświetloną przestrzeń 
użytkową dla człowieka. Można przez to uzyskać niepowtarzalny charakter danego miejsca, 
stworzyć wizytówkę miasta. 

Na rysunkach 4 i 5 zaprezentowano przykładowe pomiary luminancji dla obszaru przed-
pola tramwaju na przykładzie dwóch wybranych platform przystankowych oświetlonych sta-
cjonarnymi źródłami światła.  

 
Rys. 4. Wyskalowane w luminancji zdjęcie obszaru platformy przystankowej nr 1 
Źródło: [5]. 

 
Rys. 5. Wyskalowane w luminancji zdjęcie obszaru platformy przystankowej nr 2 
Źródło: [5]. 
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W ocenie oświetlenia, tak jak w przypadku urządzeń oświetlenia głównego tramwaju, po-
służono się specjalizowaną przenośną kamerą do pomiaru luminancji. 

Analiza wykonanych pomiarów luminancji powierzchni wybranych platform przystan-
kowych, zestawionych w tabeli 1, potwierdza występowanie zdecydowanych różnic w oświe-
tleniu tych obiektów. 

Tab. 1. Wyniki pomiarów luminancji powierzchni platform przystankowych [5] 
 Przystanek nr 1 Przystanek nr 2 Przystanek nr 3 Przystanek nr 4 

Luminancja śr. [cd/m2] 0,75 0,076 0,12 0,86 

Wartości luminancji zbliżone do 1 cd/m2 świadczą o istnieniu oświetlenia, które zapewnia 
właściwe warunki obserwacji otoczenia przystanku dla pasażerów i motorniczych. Wyniki 
tych pomiarów dla wybranej platformy przystankowej nr 1 prezentowane są na rysunku 4.  

Uzyskane dla przystanków nr 2 (rys. 5) oraz nr 3 poziomy luminancji bliskie 0,1 cd/m2 
świadczą o niekorzystnych warunkach oświetlenia obszaru przedpola tramwaju, infrastruktury 
transportowej. Skutkiem takiego oświetlenia jest niedoświetlona powierzchnia rozkładów jazdy. 
W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiaru luminancji średniej na powierzchni rozkładu jazdy, wy-
konane dla wybranych czterech przykładowych przystanków wybranej linii tramwajowej. 

Tab. 2. Wyniki pomiarów luminancji powierzchni rozkładu jazdy na wybranych przystankach [5] 
 Przystanek nr 1 Przystanek nr 2 Przystanek nr 3 Przystanek nr 4 
Luminancja śr. [cd/m2] 1,92 0,14 0,03 1,14 

W przypadku tych obiektów również występują zdecydowane różnice w oświetleniu, wy-
nikające przede wszystkim z umiejscowienia i jakości źródeł światła oświetlenia stacjonarnego. 

Zarówno badania platform przystankowych, powierzchni rozkładów jazdy, jak i badania 
luminancyjne obszarów przejść dla pieszych prowadzone były przy dobrych warunkach po-
godowych, w dniu badań nie występowały zamglenia ani opady atmosferyczne, mogące mieć 
wpływ na wyniki pomiarów.  

Kwalifikując dane przejście dla pieszych do badań brano pod uwagę przede wszystkim 
jego lokalizację w obszarze przedpola tramwaju, czyli bezpośrednie sąsiedztwo układu toro-
wego. Wybrane przykładowe wyniki tych pomiarów zaprezentowano na rysunkach 6 i 7. 

 
Rys. 6. Wyskalowane w luminancji zdjęcie obszaru przejścia dla pieszych nr 3 
Źródło: [5].  
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Rys. 7. Wyskalowane w luminancji zdjęcie obszaru przejścia dla pieszych nr 4 
Źródło: [5]. 

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie wyników pomiarów luminancji dla czterech wy-
branych przejść dla pieszych umiejscowionych na badanej linii tramwajowej. 

Tab. 3. Wyniki pomiarów luminancji w obszarze przejścia dla pieszych 
 Przejście nr 1 Przejście nr 2 Przejście nr 3 Przejście nr 4 

Luminancja śr. [cd/m2] 0,12 0,56 2,53 1,07 
Źródło: [5]. 

Analiza wykonanych pomiarów luminancji w obszarze przedpola tramwaju dla wybra-
nych przejść, zestawionych w tabeli 3, potwierdza tak w przypadku pomiarów luminancji 
platform przystankowych, jak i tablic rozkładu jazdy, występowanie zdecydowanych różnic 
w oświetleniu tych obiektów. 

W porównaniu z wynikami luminancji platform przystankowych przejścia dla pieszych są 
obiektami w badaniu, których odnotowano znacząco wyższe poziomy luminancji, co oznacza, 
że obiekty te są jakościowo lepiej oświetlone stacjonarnymi źródłami światła.  

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone badania urządzeń oświetlenia głównego tramwaju oraz badania lumi-

nancyjne platform przystankowych i przejść dla pieszych zlokalizowanych w obszarze przed-
pola tramwaju wykazały duże zróżnicowanie jakościowe tego oświetlenia. Prezentowane wy-
brane wyniki badań dowodzą zróżnicowania pod względem właściwości świetlnych stosowa-
nych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń świetlnych. 

W przypadku wszystkich badanych urządzeń świetlnych świateł głównych tramwaju roz-
sył wiązek świetlnych był za szeroki, a strumień świetlny wiązki ukształtowany w sposób, 
który powoduje bardzo niekorzystny efekt olśnienia innych użytkowników ruchu [4].  

Proponowane ujednolicone wymagania świetlne [4] pozwolą na ocenę poszczególnych 
rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń świetlnych. Podanie wymogów dotyczących wartości 
parametrów świetlnych w strefach i obszarach pomiarowych wyeliminuje z eksploatacji roz-
wiązania konstrukcyjne urządzeń świetlnych niekorzystne z punktu widzenia funkcji, jakie 
powinny pełnić.  

Wprowadzenie jednolitego rozwiązania konstrukcyjnego układu automatycznej korekcji 
kierunku emisji wiązki świetlnej [4, 6] w tramwajach przyczyni się do poprawy jakości 
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oświetlenia przedpola tramwaju i wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, wszystkich 
jego użytkowników. 

Do oceny jakości oświetlenia przedpola tramwaju proponuje się wykorzystanie poddane-
go analizie sygnału wizyjnego [4], który jest obrazem przedpola tramwaju. 

Oświetlenie obiektów miejskiej infrastruktury transportowej ma również wpływ na jakość 
oświetlenia przedpola tramwaju. Wytyczne norm [2, 3] ustalają jedynie poziomy natężenia 
oświetlenia i luminancji w obszarze całej drogi. W wytycznych nie zagwarantowano mini-
malnych jednorodnych warunków oświetlenia tramwajowych wiat przystankowych. Takie 
postępowanie nie sprzyja utrzymaniu jednorodnych warunków oświetlenia w tego typu obiek-
tach obszarze. 

Docelowo planowane jest stworzenie jednolitych zaleceń dla projektantów i osób odpowie-
dzialnych za stan obecny oświetlenia przystanków i przejść dla pieszych. Zalecenia te powinny 
zawierać nieskomplikowane metody weryfikacji i oceny zastosowanego oświetlenia [5].  

Zaproponowany sposób oceny widoczności w obszarze przedpola tramwaju [4] zdaniem 
autora pozwala na wykazanie wpływu niewłaściwego oświetlenia na pogorszenie odbioru 
wrażeń świetlnych z obszaru przedpola pojazdu. 

Wyniki przeprowadzonych badań zarówno tramwajowych urządzeń świetlnych, jak 
i oświetlenia przystanków i przejść dla pieszych, skłaniają do zaproponowania nowych sys-
temowych rozwiązań w obu dziedzinach, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tego 
oświetlenia, a w szczególności do zapewnienia odpowiednich poziomów kontrastów. 

Zdaniem autora prezentowana tematyka jest rozwojowa i wymaga w kolejnej perspekty-
wie czasowej uzupełnienia dalszymi kompleksowymi badaniami stanu i jakości oświetlenia 
infrastruktury transportowej. Na podstawie efektów tych badań można będzie zweryfikować 
jakość tego oświetlenia pod względem obecnie obowiązujących wymagań normatywnych 
i o ile będzie to uzasadnione warunkami techniczno-ekonomicznymi przedsięwziąć kolejne 
kroki w kierunku ich weryfikacji pod względem jakościowym w aspekcie zwiększenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 

ASSESSMENT OF LIGHTING QUALITY IN THE 
AREA OF TRAM’S FOREGROUND 

Abstract  
The article undertakes the subject of lighting quality in the area of tram’s foreground. In particular, 

two elements are discussed that in the present author’s opinion significantly influence the quality of 
lighting. The first one is the technical condition and functionality of currently exploited lighting devices 
installed on trams. The second element is the stationary lighting of the area of tram’s foreground which 
is also a factor influencing the safety of a moving traction vehicle at the same time affecting the quality 
and state of tram’s foreground lighting.  

Within the area of tram’s foreground, appropriate light distribution plays a decisive role in the per-
ception of luminous sensations by a tram driver, especially on those parts of tram line on which station-
ary lighting infrastructure is not developed or does not exist. Properly shaped light beam of tram’s head 
lighting conditions appropriate visibility from tram driver’s seat and facilitates correct assessment of 
traffic situations being a result of behavior of other participants of road traffic.  

The results presented in the paper of luminance measurements for selected platforms of tram stops 
and pedestrian crossings located in the area of tram’s foreground are to give a general picture of light-
ing quality state. The presented examples of lighting and their variety prove how important an issue it is 
in the present author’s opinion from the point of view of luminous sensation perception within tram’s 
foreground.  
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The paper presents the issues strictly connected with the scientific discipline of Transport, concern-
ing the exploitation of lighting devices, reflectors and projectors being the fundamental devices for 
tram’s head lighting. Selected results of photometric laboratory measurements have been presented of 
currently used optical-lighting systems with the application of the most modern research tools, as well as 
results of simulation tests of tram’s foreground lighting with the use of the newest calculation programs. 
Selected issues have been presented of assessment method of good visibility and photometric parameters 
of light beams of tram’s head lighting taking into account the specificity of their exploitation in urban 
traffic.  

The article emphasizes the practical application of obtained results of researches and simulations 
and references have been made to publications which present the concept of light beam control of tram’s 
head lights. New light beams are proposed which are adapted for tram’s motion conditions.  

The author justifies the need for implementation of the new solutions for lighting within tram’s fore-
ground in order to improve lighting quality accounting for various road traffic situations. For this rea-
son, the author refers to the publications in which new normative guidelines are proposed enabling as-
sessment of lighting devices installed on trams, and these devices constitute one of the elements which 
directly influence the quality of tram’s foreground lighting.  

In the author’s opinion, the subject matter presented is developing and in temporal perspective re-
quires supplementing with further complex research into the state and quality of lighting of transport 
infrastructure. On the basis of results of these researches it will be possible to verify the quality of this 
lighting from the point of view of currently binding normative requirements, and, if it is justifiable by 
technical and economic conditions, to undertake further measures to verify them from the point of view 
of quality in the aspect of road traffic safety improvement. 
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