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POMIARY FOTOMETRYCZNE BŁYSKOWYCH URZĄDZEŃ  

SYGNALIZACYJNYCH I OSTRZEGAWCZYCH  

PRZY UŻYCIU SZYBKIEGO FOTOMETRU 

 

W artykule omówiono podstawowe parametry błyskowych lamp ostrzegawczych, oraz zasadę działania szybkiego fotome-

tru służącego do pomiaru światłości efektywnej. 

 

WSTĘP 

Lampy błyskowe stosowane są do sygnalizowania niebezpie-
czeństw lub jako znaki rozpoznawcze. Wykorzystuje się je w lam-
pach przeszkodowych w lotnictwie, do wspomagania nawigacji w 
żegludze morskiej, do wyróżnienia pojazdów uprzywilejowanych 
oraz informowania użytkowników drogi o zbliżających się zagroże-
niach lub zmianie organizacji ruchu. Podstawowym parametrem 
fotometrycznym charakteryzującym lampy błyskowe jest światłość 
efektywna. Światłość efektywną błysku należy rozumieć jako świa-
tłość światła stałego, o tym samym względnym rozkładzie widmo-
wym jak światło błyskowe, które będzie miało ten sam zasięg 
świetlny jak światło błyskowe w tych samych warunkach obserwacji 
[1]. 

Wyznaczenie światłości efektywnej nie jest proste, wymaga za-
rejestrowania sygnału i wstępnej jego analizy (sprawdzenia często-
tliwości, czasu trwania błysku itp.), wykonania obliczeń. Problema-
tyczny jest również pomiaru sygnału o bardzo małych wartościach 
wynikających z dużej odległości pomiaru. 

Dobra widoczność urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegaw-
czych jest niezwykle ważna ze względów bezpieczeństwa. Dlatego 
istotne jest aby aparatura fotometryczna, stosowana do określania 
zgodności tych urządzeń z wymaganiami, była najwyższej klasy. W 
dalszej części artykułu przedstawione zostaną metody badań oraz 
szybki fotometr zbudowany w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryza-
cji BOSMAL Sp. z o.o. 

1. PARAMETRY LAMP BŁYSKOWYCH  

Na początku XX wieku Blondel i Rey przeprowadzili szereg do-
świadczeń, z których wynikło, że możliwość rozpoznawania sygnału 
na granicy zasięgu widoczności jest największa jeśli światłość jest 
duża, a czas trwania błysku krótki. W 1911 r. naukowcy zapropono-
wani równanie opisujące światłość efektywną:  
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gdzie: 
I(t) – światłość w danej chwili czasu 
(t1-t2) – czas trwania błysku 
a – stała równa 0,2 s. 

Równania (1) stosowane jest do dzisiaj wielu dokumentach 
między innymi PN-EN 12352:2010 [2] 

W 1968 r. Schmidt i Clausen zaproponowali inną metodę obli-
czania światłości efektywnej: 
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gdzie:  
F- współczynnik kształtu 
Imax – światłość maksymalna 
I(t) – światłość w danej chwili czasu 
T – okres 
C – stała równa 0,2 s 
Równanie (2) jest wykorzystywane do obliczania światłości 

efektywnej wg Regulaminu nr 65 EKG ONZ [3]. 
Przedstawione powyżej równania (1) i (2) są obecnie najczę-

ściej używane do obliczania światłości efektywnej. 
Kolejnym parametrem jaki charakteryzuje lampy błyskowe jest 

rozsył światłości, który określa jaka może być minimalna i maksy-
malna światłość emitowana w danym kierunku. Rozróżniamy dwa 
rodzaje lamp: 
– lampy święcące dookoła własnej osi (360 stopni w płaszczyźnie 

poziomej i od kilku do kilkunastu stopni w płaszczyźnie piono-
wej), 

– lampy kierunkowe  (od kilku do kilkudziesięciu stopni w płasz-
czyźnie pionowej i poziomej. 
Światłość zależnie od zastosowania może przyjmować wartości 

od kilkunastu kandeli do setek tysięcy kandeli.   
Lampy dookolne stosuje się w sytuacjach gdy sygnał powinien 

być widoczny z dowolnego kierunku, np. pojazdy uprzywilejowane, 
lub lampy przeszkodowe.  

Istotne są również parametry związane z przebiegiem czaso-
wym sygnału świetlnego. Określa się maksymalny czas trwania 
błysku lub grupy błysków, czas wygaszenia (brak światła) oraz 
częstotliwość sygnału lub liczbę błysków na minutę. 
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2. POMIARY FOTOMETRYCZNE  

Pomiary wykonuje się w ciemni fotometrycznej, lampę instaluje  
się na goniometrze tak aby jej środek fotometryczny znajdował się 
w miejscu przecięcia osi obrotu goniometru. Na rysunku 1 przed-
stawiono układ geometryczny stosowany przy pomiarach lamp 
błyskowych. 

Fotometr należy umieścić w odległości nazywanej odległością 
pomiaru r (lub odległością fotometrowania). Jest to odległość od 
środka fotometrycznego lampy do płaszczyzny pomiarowej fotood-
biornika. Powinna ona być tak dobrana, aby spełnione było prawo 
odwrotności kwadratu odległości: 
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Dobranie właściwej odległości pomiaru jest bardzo ważne dla 
prawidłowego wykonania pomiaru. Większość lamp ostrzegawczych 
charakteryzuje się bryłą fotometryczną o wąskim kącie rozsyłu 
światła, dlatego odległość pomiaru powinna być duża (nawet 100 x 
maksymalny wymiar powierzchni emitującej światło). W przypadku 
lamp samochodowych badanych zgodnie z Regulaminem nr 65 
EKG ONZ odległość pomiaru wynosi 25 m.  

 

 
Rys. 1 Układ współrzędnych stosowany w  badaniach fotometrycz-
nych lamp ostrzegawczych 

 
Wymagania norm dotyczące fotometru do pomiaru światłości 

efektywnej są bardzo ogólne. Czułość widmowa fotodetektora po-

winna dobrze odwzorowywać krzywą czułości widmowej CIE V(). 
Powinny być spełnione następujące wymagania: 

– Błąd korekcji V()   f’1 ≤ 3% 
– Błąd liniowości    f’3 ≤ 1% 
– Błąd jednostki wyświetlacza f’4 ≤ 3% 
– Błąd zmęczeniowy   f’5 ≤ 3% 
– Współczynnik temperaturowy α ≤ 0,2%/K 

Podane parametry są zgodne z ISO/CIE 19476:2014 (CIE S 
023:2013) [4], która zastąpiła wcześniejszy dokument CIE nr 69. W 
normach nie ma wymagań dotyczących rejestracji badanego sygna-
łu jak na przykład wymagana częstotliwość próbkowania. 

Wiadomo, że klasyczne fotometry są zbyt wolne (1 do 5 pomia-
rów na sekundę). Można wykorzystać fotometry całkujące, ale 
ponieważ nie rejestrują one kształtu sygnału nadają się tylko do 
sygnałów prostokątnych. Dobrym rozwiązaniem jest rejestrowanie 
sygnału z przetwornika za pomocą oscyloskopu lub innego urzą-
dzania, które umożliwia rejestrację szybkozmiennego sygnału. 
Uzyskany w ten sposób sygnał może być następnie poddany ob-
róbce cyfrowej, której wynikiem będzie interesująca nas światłość 
efektywna. 

3. SZYBKI FOTOMETR  

Do pomiaru światłości (natężenia oświetlania) w BOSMAL zo-
stał skonstruowany szybki fotometr, który składa się z następują-
cych elementów: 

– fotodetektora z korekcją widmową CIE V() f’1 <1,5 %, 
– przetwornika prąd-napięcie IVC102 firmy Burr-Brown [5],  
– systemu akwizycji danych firmy National Instruments,  
– oprogramowania i komputera sterującego. 
Poniżej przedstawiono zasadę działania urządzenia.  

Sygnał prądowy z fotoodbiornika jest przetwarzany przez cał-
kujący przetwornik prąd-napiecie IVC102 firmy Burr-Brown. Zasto-
sowany przetwornik różni się od klasycznego wzmacniacza tran-
simpendancyjnego. W tradycyjnym wzmacniaczu pracującym w 
układzie transimpendancyjnym (rys. 2a) napięcie wyjściowe jest 
proporcjonalne do prądu wejściowego IIN. Natomiast ich stosunek, 
czyli wzmocnienie jest zależne tylko od rezystora w sprzężeniu 
zwrotnym RF zgodnie ze wzorem:  

FINO RIV 
    (5) 

W klasycznym układzie dla pomiaru niewielkich natężeń czyli 
do uzyskania dużego wzmocnienia należy stosować bardzo wysokie 
wartości RF. Żeby tego uniknąć można zastosować wzmacniacz w 
układzie całkującym. Jego schemat uproszczony wygląda jak po-
przedni układ, jednak zamiast rezystora jest kondensator (rys. 2b). 
W tym układzie napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do prądu 
wejściowego i czasu pomiaru oraz odwrotnie proporcjonalne do 
pojemności w sprzężeniu. Zgodnie ze wzorem: 
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W praktyce użycie np. kondensatora CINT=100 pF i czasu 
TINT=100 ms odpowiada użyciu 1 GΩ dla wzmacniacza w poprzed-
niej aplikacji. Natomiast pomiar prądu o natężeniu 10 nA powoduje 
powstanie na wyjściu 10 V już po czasie 100 ms. 
 

  
a) b) 

Rys. 2 Wzmacniacz transimpendancyjny a) tradycyjny, b) całkujący 
[3] 

 
Fragment schematu do pomiaru światłości został przedstawio-

ny na rysunku 3. Układem steruje się za pomocą dwóch przełączni-
ków. Które służą do przełączania pojemności wejścia układu oraz 
trzech kondensatorów do wyboru wzmocnienia. 
 

 
Rys. 3 Schemat elektryczny szybkiego fotometru  
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Układ pracuje w trybie pokazanym na rysunku 4. Cykl zaczyna 
się od ustawienia S1 w tryb rozwarty. Powoduje to zatrzymanie 
wzrostu napięcia w kondensatorach C1,C2,C3 i możliwość odczytu 
napięcia z układu. W tym momencie następuje wyzwolenie triggera i 
pomiar napięcia wyjściowego przez system akwizycji danych. Na-
stępnie zwarcie kondensatorów za pomocą włącznika S2. Po usta-
wieniu włącznika S2 w tryb rozwarty następuje zwarcie włącznika 
S1. Podczas którego ładunek zgromadzony w pojemności fotodiody 
zostaje przeniesiony do kondensatorów układu scalonego. W na-
stępnym etapie następuje ich ładowanie zgodnie ze wzorem (6). 

Czas całkowania w zastosowanym układzie może być bardzo 

krótki, rzędu kilkudziesięciu s. Częstotliwość próbkowania może 
być dowolnie zaprogramowana w zakresie od 100 Hz do 20 kHz. 
Podsumowując szybki fotometr posiada dwie zalety: możliwość 
pomiaru małych wartości natężenia oświetlenia oraz sumowania 
natężenia z całego okresu pomiaru, a nie jedynie pomiaru wartości 
chwilowych.  

Oprogramowanie zostało napisane za pomocą graficznego ję-
zyka programowania LabVIEW firmy National Instrument. Sygnał 
napięciowy z fotometru jest przeliczany na jednostki fotometryczne 
a następnie obliczane są parametry badanego urządzenia. Oblicza-
na jest światłość efektywna według wzorów (1) lub (2). W oknie 
programu wyświetlany jest wykres światłości oraz parametry cza-
sowe sygnału jaka np. częstotliwość badanego sygnału. 

Fotometr wzorcowany jest przy użyciu lamp żarowych typ Wi 
41G świecących światłem stałym. Względna rozszerzona niepew-
ność pomiaru nie przekracza 2,0 %. Sprawdzenie urządzenia w 
dziedzinie częstotliwości i czasu wykonano przy użyciu lampy stro-
boskopowej. Wyniki w obu przypadkach były zgodne. 

4. PRZYKŁADOWE POMIARY 

Na rys 5-7 zaprezentowano przykładowe zarejestrowane wy-
kresy światłości dla lamp ostrzegawczych ze źródłami światła LED. 
Na wykresach widać że czas narastania i opadania jest bardzo 
krótki (poniżej 1 ms). Sygnały składają się z grupy 3 i 4 błysków. 
Zmierzone sygnały nie mogą być traktowane jako prostokątne co 
znacząco ułatwiłoby obliczenie światłości efektywnej. 

 

 
Rys. 5 
 

 
Rys. 6 
 

 
Rys. 7 

 
Rys. 4. Zasada działania całkującego przetwornika prąd-napięcie 
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PODSUMOWANIE 

Do pomiaru światłości efektywnej wymagane są specjalistycz-
ne urządzenia pozwalające na rejestrację przebiegu światłości z 
odpowiednią częstotliwością. Zaprezentowany szybki fotometr 
pozwala na uzyskanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów świa-
tłości efektywnej oraz parametrów czasowych urządzeń sygnaliza-
cyjnych i ostrzegawczych. Najważniejsze cechy fotometru to możli-
wość pomiaru małych wartości natężenia oświetlenia, co jest szcze-
gólnie ważne przy odległości pomiaru wynoszącej 25 m oraz sumo-
wania natężenia z całego okresu pomiaru, a nie jedynie pomiaru 
wartości chwilowych.  

W przyszłości planowana jest walidacja pod kątem pomiarów 
urządzeń z lampami ksenonowymi (pojedynczy błysk < 1 ms). 
Skonstruowany fotometr może być również wykorzystanych do 
wykonywania pomiarów „w locie” w czasie obrotu lampy na gonio-
metrze oraz do wykonywana dokładnych wykresów izokandeli. 
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Photometric measurement of warning and safety light devices 
by using high-speed photometer 

The article discussed the basic parameters of the flashing 

warning lights, and the principle of the high-speed photome-

ter used to measure the effective luminous intensity. 
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