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Bezpieczeństwo na drogach jest ściśle związane z jakością widzenia przedpola pojazdu przez 

kierowcę prowadzącego pojazd samochodowy. W warunkach ograniczonej widzialności, podczas 

nocnych mgieł i opadów zalecane jest stosowanie projektorów przeciwmgłowych. W opracowa-

niu przedstawiono uzasadnienie potrzeby stosowania projektorów przeciwmgłowych, z punktu 

widzenia wymagań świetlnych, jak również stabilizacji położenia wiązki świetlnej względem 

jezdni. Zwrócono uwagę na szczególny i odmienny rodzaj charakterystyk świetlnych projektorów 

przeciwmgłowych, w stosunku do świateł głównych pojazdu. Autorzy zaproponowali również
przykładowe rozwiązania automatycznego sterowania wiązką świetlną projektorów świateł prze-

ciwmgłowych. 

1. Wstęp 

Elementem poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, w warunkach ograniczo-

nej widzialności, jest stosowanie projektorów przeciwmgłowych. Projektory tego typu 

mają szczególne wymagania w zakresie charakteru rozsyłu wiązki świetlnej oraz jej 

położenia w półprzestrzeni przed pojazdem. Celowa jest zatem analiza zmian kierun-

ku wiązki świetlnej podczas jazdy oraz ustalenie potrzeby stabilizacji wiązki świetl-

nej. Właściwie parametry świetlne oświetlenia drogi, opartego na stosowaniu projek-

torów przeciwmgłowych mogą w sposób wyraźny przyczynić się do poprawy bezpie-

czeństwa na drodze. Odstępstwo od tych wymaganych właściwości niweczy nasze 

oczekiwania na prawidłową jakość oświetlenia.  

Celem niniejszego opracowania jest ocena potrzeby stabilizacji wiązki świetlnej 

projektorów przeciwmgłowych oraz propozycje układu automatycznej korekty ich 

położenia względem jezdni. 

2. Badania wybranych parametrów świetlnych drogi oświetlanej  

przez projektory przeciwmgłowe 

W celu spełnienia wymagań właściwego oświetlenia drogi w warunkach ograni-

czonej widzialności należy zdawać sobie sprawę z następujących zasad: 
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• Wysyłanie strumienia świetlnego powyżej kierunku maksymalnej światłości 

powinno być minimalne, tzn. granica światła i cienia, naniesiona na pionowy 

ekran do badań opraw przeciwmgłowych, powinna być możliwie ostra. 

• Maksymalna światłość nie powinna być mniejsza niż 10 kcd. 

• Kąt rozsyłu strumienia świetlnego projektora w dowolnej płaszczyźnie piono-

wej powinien być minimalny — nie większy niż 5° . 

• Kierunek maksymalnej światłości projektora powinien być jak najbardziej zbli-

żony do granicy światła i cienia. 

• Odległość przeciwmgłowego projektora od oczu kierowcy powinna być mak-

symalnie duża, tzn. projektor przeciwmgłowy powinien być zainstalowany 

możliwie blisko jezdni; Maksymalna światłość właściwie ustawionego projek-

tora przeciwmgłowego powinna być skierowana w dół w stronę jezdni, ponie-

waż nieznaczne podniesienie wiązki świetlnej do góry jest równoznaczne ze 

zwiększeniem kąta rozsyłu i pogorszeniem widzialności. 

Analizując warunki oświetlenia przedpola pojazdu, posługujemy się podstawową  
i najbardziej wszechstronną charakterystyką opisującą proces widzenia kierowcy, jaką
jest widzialność. Do badań widzialności przyjmuje się zwykle takie parametry jak: 

czas spostrzegania, rozmiar kątowy obiektu oraz luminancja obiektu lub kontrast. 

Badając warunki widzenia na drodze wzięto pod uwagę ocenę kontrastu na przed-

polu pojazdu, przy oświetleniu projektorami przeciwmgłowymi w warunkach nocnych 

mgieł, a więc w warunkach ograniczonej widzialności. Widzialność oraz kontrasty 

występujące na przedpolu pojazdu badano w warunkach mgieł o różnej gęstości,  

z wykorzystaniem specjalistycznego programu TARVIP udostępnionego przez Uni-

wersytet Iowa w USA.  

Kontrast luminancji opisano następującą zależnością:  
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gdzie:   
LO – luminancja obiektu [cd/m

2
], 

LT  – luminancja tła [cd/m
2
]. 

Prawidłowe rozróżnienie przeszkód na drodze uzależnione jest od bezwzględnego 

progu wrażenia świetlnego. Występuje on wówczas, gdy bodziec świetlny w postaci 

powierzchni lub punktu, ukazujący się w ciemnym polu widzenia wywołuje granicz-

nie słabe wrażenie światła.  

Bezwzględny próg wrażenia świetlnego określany wielkością ∆L jest zależny od 

kontrastu, przy jakim prowadzona jest obserwacja. Zmiana kontrastu z negatywnego 

na pozytywny wiąże się ze zmianą poziomu czułości oka oraz typu komórek odpo-

wiedzialnych za widzenie (kontrast pozytywny: jasny obiekt na ciemnym tle; kontrast 

negatywny: ciemny obiekt na jasnym tle).  
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Czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na wartość bezwzględnego progu wra-

żenia świetlnego jest współczynnik AF (Age Factor), uzależniony od wieku kierowcy. 

Wartość współczynnika wieku została ustalona w drodze badań laboratoryjnych na 

kierowcach z reprezentatywnych grup wiekowych. Badania potwierdziły znaczące 

pogorszenie się percepcji wzrokowej osób starszych, przy czym charakter tych zmian 

jest w przybliżeniu funkcją wykładniczą drugiego stopnia. 

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu ma widzialność w warunkach in-

tensywnego rozpraszania strumienia świetlnego w atmosferze. Analiza tego zjawiska 

wiąże się z koniecznością opisu analitycznego mgły. Mgła jest grubą chmurą mikro-

skopijnych wodnych kropelek zawieszonych nad poziomem ziemi. Wartość osłabienia 

strumienia świetlnego w atmosferze mgły można opisać poprzez zastosowanie współ-

czynnika rozproszenia atmosfery – tzw. współczynnika ekstynkcji „k”, oraz współ-

czynnika przepuszczalności atmosferycznej właściwej - Tatm w zależnościach określa-

jących parametry świetlne oświetlanej drogi. 

Wartość meteorologicznego zasięgu widzenia (MZW), określającego możliwości 

obserwowania przedpola pojazdu przez kierowcę można wyrazić za pomocą maksy-

malnego współczynnika ekstynkcji (k) przybliżoną zależnością: 
1)05,0ln( −⋅= kMZW  [km].      (2) 

Meteorologiczny zasięg widzenia (MZW) i współczynnik przepuszczalności at-

mosferycznej (Tatm) są wzajemnie związane ze sobą następującą zależnością: 
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].     (3) 

Atmosfera przed pojazdem w każdych warunkach ma określoną przepuszczalność
strumienia świetlnego. W trudnych warunkach atmosferycznych, przy występowaniu 

mgieł z zakresu przepuszczalności atmosferycznej powyżej 0.22 km
-1

, zachodzi potrze-

ba uwzględnienia tego czynnika w obliczeniach luminancji obserwowanego obiektu.  

Istotnym parametrem w fizjologii widzenia kierowcy jest pojęcie widzialności, 

którą można zdefiniować następującą zależnością:  

prK

K
V =  [-],           (4) 

gdzie:   

K – kontrast w warunkach badanych (określony zależnością (1), 

Kpr – kontrast progowy. 

Kontrast progowy zależny jest między innymi od kilku czynników, takich jak: stan 

atmosfery, warunki obserwacji z kabiny kierowcy, zabrudzenia szyby przedniej po-

jazdu, zabrudzenia szyby rozpraszającej lub osłonowej projektora, rozmiarów kąto-

wych obiektu, współczynnika odbicia obiektu, czasu obserwacji obiektu, wieku kieru-

jącego pojazdem, prędkości pojazdu oraz wstępnej adaptacji narządu wzroku kierow-

cy do warunków oświetlenia. Uwzględniając powyższe czynniki oraz pomijając ogra-

niczający wpływ wieku kierowcy (współczynnik AF), widzialność można zapisać  
w postaci następującej zależności: 
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gdzie:  Lsz – luminancja przedniej szyby pojazdu, 

k   – współczynnik ekstynkcji, rozproszenia strumienia świetlnego  

                     w atmosferze, 

Si  – odległość obserwacji obiektu przed pojazdem. 

Uwzględniając powyżej przedstawione wielkości charakteryzujące proces widze-

nia kierowcy na oświetlanej drodze, dokonano badań parametrów symulacyjnych,  

w celu ustalenia wpływu położenia wiązki świetlnej projektorów przeciwmgłowych 

na jakość oświetlanej półprzestrzeni przed pojazdem, a więc i jakość widzenia kie-

rowcy.  

W celu określenia zmian oświetlenia przedpola pojazdu, w warunkach ograniczo-

nej widzialności wywołanych zmianą kąta pochylenia projektora, przeprowadzono 

szereg symulacji i analiz przy użyciu programu obliczeniowego TARVIP. Program 

TARVIP umożliwia tworzenie różnych scenariuszy sytuacji na drodze w określonych 

warunkach atmosferycznych. Program wykorzystuje złożone algorytmy obliczeniowe 

- posiłkując się danymi laboratoryjnymi umożliwia odtworzenie sytuacji na drodze  

w dowolnych nocnych warunkach pogodowych. Autorzy niniejszego opracowania 

otrzymali zgodę Uniwersytetu Iowa na wykorzystanie programu do celów naukowych. 

Do obliczeń fotometrycznych świadomie przyjęto maksymalny zakres zmian kąta 

pochylenia wiązek świetlnych projektorów granicach ± 10º, w celu oszacowania 

zmian parametrów oświetleniowych drogi w szerokim zakresie.  

Wykonano szereg analiz przy różnych kątach pochyleń wiązek świetlnych  

z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz rodzaju i wielkości przeszkody.  

W trakcie badań określono maksymalny zasięg projektorów na nawierzchni drogi,  

w zależności od kąta pochylania projektora dwóch świateł przeciwmgłowych,  

w idealnych warunkach atmosferycznych (atmosfera very clear - bardzo czysta - prze-

puszczalność atmosfery 0.94 km
-1

) zawieszonych w optymalnej wysokości 0.3 m nad 

nawierzchnią drogi . Wybrane wyniki badań przedstawiono na poniższych wykresach. 

Na rysunku 1. przedstawiono zmiany zasięgu projektorów w zależności od pochylenia 

wiązki świetlnej. 

Wyznaczono zasięg projektora - dla przyjętej - zgodnie z praktyką samochodowej 

techniki świetlnej izoluksy na nawierzchni drogi o wartości 1 lx. 

Jak wynika z obliczeń maksymalny zasięg świateł projektorów przeciwmgłowych, 

w idealnych warunkach atmosferycznych, wynosi około 90 m przy odchyleniu wiązki 

świetlnej o wartość kąta  (+1º). Przyjęta wartość 0º na rysunku 1 oznacza w praktyce 

ustawienie kierunku maksymalnej wartości światłości projektora przeciwmgłowego na 

poziomie (-1º), co odpowiada zasięgowi projektora około 45 m. Gwałtowny spadek 

zasięgu dla kątów ujemnych wynika z wąskiej wiązki świateł przeciwmgłowych  

(w osi pionowej V-V), zawierającej się w kącie 5 stopni.  
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Rys. 1. Zasięg projektorów przeciwmgłowych w idealnych warunkach atmosferycznych  

w funkcji kąta pochylenia wiązki świetlnej określony izoluksą o wartości 1 lx. 

Fig. 1. The range of fog projectors into ideal atmospheric conditions in function angle  

of  inclination light bundle, definite  about 1lx value. 

Przeprowadzone badania drogowe oraz symulacja komputerowa pozwoliły wy-

znaczyć zakres zmian kąta pochylenia wiązek świetlnych projektora (±3º), w warun-

kach zmian dynamicznych podczas ruchu pojazdu. Wartości kąta obliczono na pod-

stawie prób drogowych w rzeczywistych warunkach trakcyjnych. W badaniach nie 

uwzględniano występowania zaburzeń (w postaci „dziur” i „wybojów”) w nawierzch-

ni drogi, traktując je jako zjawiska przypadkowe i przejściowe. Analizowano między 

innymi wpływ kąta pochylenia projektora (w zakresie ±10º) na następujące parametry 

świetlne:  

• poziom kontrastu na granicy widzialności, 

• zasięg widzenia, 

• luminancję mgiełki – będącą jednocześnie luminancją wsteczną pochodzącą
od odbicia strumienia świateł przeciwmgłowych od cząstek mgły. 

Na rysunku 12 przedstawiono poziomy kontrastów obiektu z tłem na granicy za-

sięgu widzenia (dla widzialności V=1), dla różnych współczynników przejrzystości 

właściwej atmosfery przed pojazdem. Zmiany kierunku emisji wiązek świetlnych 

projektorów przeciwmgłowych, zmiana wysokości zawieszenia projektorów oraz po-

łożenie przeszkody na drodze wpływają zasadniczo na właściwości oświetlenia przed-

pola pojazdu, co determinuje sposób właściwego wykorzystania projektorów w trud-

nych warunkach atmosferycznych podczas występowania gęstych nocnych mgieł  

i opadów śniegu. Do obliczeń przyjęto wartości z klasyfikacji warunków pogodo-

wych, opisanych przez badaczy amerykańskich [6, 7], uwzględniając obliczenia  

w zakresie zmian warunków atmosferycznych od cienkiej mgły (współczynnik prze-

puszczalności atmosferycznej, właściwej ok. 0,22 km
-1

), do bardzo gęstej mgły 

(współczynnik przepuszczalności atmosferycznej, właściwej ok. 4.3 e-44 km
-1

).  
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Rys. 2. Kontrast na granicy zasięgu widzenia w funkcji kąta pochylenia wiązki świetlnej projektora 

przeciwmgłowego dla różnych wartości współczynników przepuszczalności  atmosferycznej  

właściwej. 

Fig. 2. Contrast on border of the range of sight (for visibilities V = 1) at different maximum 

transmissivity coefficients which characterize atmosphere at the front of the vehicle. 

Na rysunku 3 przedstawiono wykresy zależności zasięgu widzenia w funkcji po-

chylenia wiązki świetlnej projektora przeciwmgłowego. 

Rys. 3.  Zasięg widzenia w funkcji kąta pochylenia wiązki świetlnej projektora przeciwmgłowego. 

Fig. 3.  The visual range in function of angle of inclination light beam fog projector for different 

values of maximum transmissivity coefficients. 

Analizując kontrast obiektu obserwacji z tłem na granicy zasięgu widzenia, można 

stwierdzić, że najwyższy poziom kontrastu występuje w przedziale od <-1º do 0º>. 

Pochylanie wiązek świetlnych projektora w kierunku jezdni poniżej kąta -3º przy mgle 
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cienkiej i lekkiej nie wpływa na polepszenie kontrastu. Na skutek odbicia strumienia 

świetlnego od nawierzchni jezdni przy pogarszających się warunkach atmosferycz-

nych następuje poprawa wielkości kontrastu, niewpływająca na zwiększenie zasięgu 

widzenia. Zmiana kąta emisji strumienia świetlnego na dodatni, czyli podniesienie 

wiązki, zasadniczo w każdym przypadku zmniejsza wartość kontrastu, a więc pogar-

sza jakość widzenia.  

Efekt ten wywołany jest powiększającym się poziomem luminancji mgiełki na 

przedpolu pojazdu. Zjawisko to nasila się wraz ze zmniejszaniem się przepuszczalno-

ści atmosfery (rys. 4).  

Rys. 4.  Luminancja mgiełki w funkcji kąta pochylenia wiązki świetlnej projektora przeciwmgłowego. 

Fig. 4. Haze Luminance in function fog projector light beam angle inclination. 

Za optymalne ze względu na zmianę luminancji mgiełki należy uznać ujemne kąty 

pochylenia wiązek, poniżej wartości 0º. Nieznaczne podniesienie wiązki świetlnej, np. 

do wartości +3º może zwiększyć nawet sześciokrotnie wartość luminancji mgiełki 

(luminancji wstecznej). Maksymalny zasięg widzenia przy większości warunków po-

godowych jest optymalny przy pochyleniu wiązek świetlnych projektora równym 0º. 

Dla gęstej i bardzo gęstej mgły następuje przesunięcie maksimum do wartości  

około  1º ÷ 1,5º.  

Przeprowadzone badania pozwalają wyciągnąć następujący wniosek: 

• Uwzględniając potrzebę prawidłowego oświetlenia drogi, w warunkach ogra-

niczonej widzialności podczas nocnych mgieł, interesującą dla nas odległo-

ścią przed jadącym pojazdem, gdzie powinny wystąpić możliwie duże kontra-

sty obiektu z tłem, jest około 45 m. Przy takim zasięgu projektorów pochy-

lenie wiązki świetlnej powinno wynosić około 1
o
 poniżej poziomu.  

• Dopuszczalne są odchyłki zmian kąta w zakresie ±1º, natomiast niedopuszczalne 

powyżej wartości ±3º. Ograniczenia te wynikają z dwóch wykluczających się pa-

rametrów, tj. wartości kontrastu na granicy zasięgu widzenia (V=1) oraz warto-

ści luminancji powietrznej mgiełki występującej na przedpolu pojazdu.  
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Stwierdzono, że najistotniejszym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na wa-

runki oświetlenia przedpola pojazdu jest właściwe ukierunkowanie strumienia świetl-

nego projektorów przeciwmgłowych.  

Jak wykazały badania dynamiki ruchu pojazdu, przeprowadzone przez autorów 

opracowania, zmiany kąta pochylenia wiązek świetlnych, wynikające z zaburzeń po-

łożenia nadwozia, zawierają się w zakresie dyskwalifikującym właściwe wykorzysta-

nie tego typu projektorów [1]. Badania oświetlenia przedpola pojazdu w warunkach 

ograniczonej widzialności wykazują także istnienie zależności między kątem pochyle-

nia projektora, wysokością jego zamontowania na pojeździe oraz wysokością obser-

wowanej przeszkody a jakością oświetlenia drogi [1]. 

Przeprowadzone rozważania potwierdzają potrzebę właściwego ustawienia projek-

torów podczas ciągłych zmian położenia bryły nadwozia w warunkach trakcyjnych, 

przy zastosowaniu układu automatycznej regulacji kąta pochylenia wiązek świetlnych 

projektora. Stabilizacja kierunku emisji wiązki w granicach ±1º od położenia opty-

malnego wiązki -1º względem poziomej osi H-H na ekranie pomiarowym zapewni 

efektywne wykorzystanie projektorów w warunkach drogowych, przy występowaniu 

nocnych mgieł, opadów śniegu lub deszczu. 

3. Automatyczne sterowanie wiązką świetlną samochodowych  

projektorów przeciwmgłowych 

Jednolite przepisy techniczne dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, okre-

ślone w Regulaminie Nr 48 ECE, załącznik 47, z 20 marca 2001 rku, ustalają wyma-

gania między innymi w zakresie regulatorów ręcznego sterowania kierunkiem emisji 

wiązki świetlnej projektorów świateł mijania. Nie dotyczą jednak projektorów świateł 

przeciwmgłowych.  

Systemy wykorzystujące elementy elektryczne regulujące kierunek wiązki świetl-

nej projektorów znane są od lat osiemdziesiątych, kiedy po raz pierwszy urządzenia 

tego typu zaczęto montować w pojazdach. Kierowca na podstawie własnej oceny 

oświetlenia drogi podejmuję decyzję o zmianie kąta padania wiązki świetlnej i wybie-

ra jeden z kilku poziomów w zależności od zmiennej ładowności pojazdu. Pokrętło 

regulacji znajduję się w kabinie kierowcy w pobliżu kolumny kierownicy. System jest 

niedoskonały z kilku powodów. Subiektywna ocena kierującego pojazdem nie zawsze 

jest prawidłowa. Nieznajomość zagadnień świetlnych związanych z właściwym usta-

wieniem wiązki często prowadzi do niewłaściwego ustawienia zasięgu świateł. Regu-

lacja często jest zaniedbywana przez niedoświadczonych kierowców. Regulacja  

w układzie przeprowadzana jest często w sposób skokowy, co uniemożliwia właściwe 

dobranie parametrów nastawy.  

Proste rozwiązania kontroli poziomowania projektorów dotyczą głównie świateł 

mijania i mają na celu nie tylko ograniczenie zjawisk olśnienia innych użytkowników 

ruchu przez pojazdy nadmiernie obciążone, lecz także zapewnienie prawidłowych 

warunków oświetlenia przedpola pojazdu.  
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3.1.  Statyczny układ automatycznej regulacji 

Statyczny układ automatycznej regulacji jest rozwinięciem systemu manualnego 

poziomowania projektorów świateł mijania. Układ stosuje się jedynie do projektorów, 

w których źródłem światła są lampy wyładowcze (ksenonowe). Zastosowanie tego 

typu regulacji zostało określone w regulaminie Nr 48 ECE - jako obowiązkowe.  

W trakcie uruchomienia pojazdu następuje korekcja położenia projektorów do aktual-

nych warunków obciążenia pojazdu. Przykładowy schemat układu przedstawia rysu-

nek 5. 

Sensor
przedniej osi

Sensor
tylnej osi

Układ

mikroprocesorowy

Sterowanie
położeniem
projektora

Sterowanie
położeniem
projektora

Sygnał
prędkości

Rys. 5. Schemat blokowy statycznego układu stabilizacji. Od lewej: elementy wykonawcze  

                  (sterowanie położenia lampy), mikroprocesor (wyliczający zmianę położenia), sensor  

przedniej osi, sensor tylnej osi, sygnał prędkości (wzdłużnej pojazdu).

Fig. 5. Static system of stabilization block diagram. From left: executive elements (steering 

                  position of lamp), microcontroller (accounting position change), axis front sensor, axis  

 back sensor, vehicle longitudinal speed signal. 

Na podstawie obciążenia osi pojazdu (przedniej i tylnej) układ mikroprocesorowy 

wylicza aktualną wartość kąta pochylenia projektora oraz koryguje wartość pochyle-

nia do położenia optymalnego. Działaniem układu steruje mikroprocesor podłączony 

do czujników znajdujących się na obu osiach pojazdu, dodatkowo wprowadzany jest 

sygnał prędkości wzdłużnej pojazdu, z którego pochodzi sygnał o przyspieszeniu po-

jazdu. Dane te pozwalają na określenie położenia pojazdu zależnie od tego, czy jest on 

poddany gwałtownym przyspieszeniom (hamowaniom), czy zwiększonej ładowności. 

Na podstawie różnic kątów między osiami układ wyznacza kąt padania wiązki i dosto-

sowuje go do prawidłowego ustawienia. Ewentualna zmiana ustawień jest wysyłana 

do elementów wykonawczych, które podnoszą lub opuszczają układ optyczno-

świetlny. Elementami wykonawczymi są z reguły silniki prądu stałego lub też silniki 

skokowe. Programowanie układów odbywa się na końcu linii produkcyjnej pojazdu, 

dostrojenie programu do indywidualnego pojazdu umożliwia wysoki stopień elastycz-

ności układów. 
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3.2. Europejski projekt eureka – EU 1403 AFS - adaptacyjny system oświetlenia  

przedniego pojazdu 

Europejski projekt EUREKA – EU 1403 AFS ma na celu opracowanie tzw. inteli-

gentnego systemu oświetleniowego przyszłości. Praktyczne zastosowanie oświetlenia 

przedniego nowej generacji, planowane na 2003 roku wymagało zmian obowiązują-

cych przepisów. Systemy automatycznej regulacji powinny kontrolować kierunek 

emisji wiązki świetlnej bez ingerencji kierowcy. Rozróżniono dwa systemy: regulacji: 

statyczny oraz dynamiczny. Główną różnicą powyższych rozwiązań jest czas, w jakim 

następuje regulacja.  

Problem regulacji kierunku wiązki świetlnej nabrał znaczenia w czasie, gdy do 

praktyki oświetlenia samochodowego wprowadzono nowe źródła światła w postaci 

lamp wyładowczych. Źródła te mają większą skuteczność świetlną od źródeł haloge-

nowych, ale przede wszystkim zapewniają zdecydowanie wyższe poziomy oświetlenia 

na drodze. Od momentu zastosowania tych źródeł wszystkie pojazdy wyposażone  

w lampy wyładowcze zostały wyposażone w automatyczny układ regulacji kierunku 

emisji wiązki świetlnej (popularnie nazywany „układem poziomowania”). Zapobiega 

on olśniewaniu kierowców jadących z naprzeciwka i poprawia utrzymanie właściwe-

go zasięgu projektorów świateł mijania – utrzymuje granicę światła i cienia na założo-

nym poziomie.  

Integracja wszystkich rodzajów wiązek świetlnych w jednym systemie oświetle-

niowym ogranicza właściwości świetlne niektórych rodzajów świateł, co jest szcze-

gólnie widoczne podczas trudnych warunków atmosferycznych, gdzie wiązka świateł 

przeciwmgłowych powinna być emitowana ze znacznie niższej wysokości niż wiązka 

świateł mijania.  

Idea inteligentnego projektora sprowadza się do tego, aby emitowany strumień
świetlny automatycznie dopasowywał się pod względem kształtu, intensywności  

i jasności do okoliczności zmieniających się podczas ruchu. Kierowcy oczekują, żeby 

w zależności od pory dnia, pogody i konfiguracji drogi rozkład światłości projektora 

zapewniał niezbędny poziom oświetlenia, określony poprzez poziom widzialności na 

drodze. Zmierzch, noc, jazda w tunelu, mgła, opady deszczu lub śniegu tworzą sytu-

acje, w których właściwe oświetlenie jest podstawowym warunkiem pewnego kiero-

wania pojazdem.  

Na rysunku 6 przedstawiono przykład zintegrowanego projektora realizującego 

różne funkcje oświetleniowe. 
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Rys. 6. Zintegrowany projektor realizujący kilka rodzajów wiązek świetlnych wraz  

ze  zmianą kierunku emisji – system VARILIS firmy Hella. 

Fig. 6. Integrated projector realizing several kinds of light bundles together with 

change emission direction - the system VARILIS Hella. 

Zagadnienie automatycznej kontroli kształtu i kierunku emisji wiązki świetlnej jest 

zagadnieniem niezwykle złożonym. Mnogość czynników i sytuacji na drodze, jakie 

mogą mieć wpływ na prawidłową pracę układu decydują o zastosowaniu licznych 

czujników i systemów pomiarowych. 

3.3.  Propozycja układu automatycznej regulacji położenia wiązki świetlnej 

           projektorów przeciwmgłowych 

Zaproponowano układ automatycznej regulacji położenia wiązki świetlnej projek-

torów świateł przeciwmgłowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów drogo-

wych [2] oraz po przeprowadzonej analizie dynamiki zmian położenia wiązek świetl-

nych uznano, że zmiany kierunku emisji promieni świetlnych zawierają się w prze-

działach kątów dyskwalifikujących zastosowanie tego projektora w warunkach ogra-

niczonej widzialności. Potwierdzają to przeprowadzone obliczenia świetlne zamiesz-

czone w punkcie 1 niniejszego opracowania. 

Zadaniem układu automatycznej regulacji kierunku emisji wiązek świetlnych jest 

utrzymywanie zadanego kąta pochylenia projektora. Pomiar kąta pochylenia bryły 

nadwozia pojazdu jest obliczany na podstawie ugięcia zawieszenia. Różnica wskazań
czujników umieszczonych na przednim i tylnim zawieszeniu mówi o wartości kąta 

pochylenia bryły nadwozia. W praktyce układy pomiaru ugięcia zawieszenia spotyka-

ne są w części pojazdów ciężarowych i służą określeniu masy ładunku przewożonego 

przez pojazd. W pojazdach osobowych rozwiązania podobnego typu stosuje firma 

Automotive Lighting w układach regulacji wiązki świetlnej projektorów świateł 

głównych.  

Założono, że możliwe będzie wykorzystanie zastosowanych czujników w układzie 

regulacji świateł przeciwmgłowych, nie wykluczając zastosowania innego źródła sy-

gnału użytecznego, takiego jak żyroskop czy akcelerometr. 
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Przeprowadzone analizy uwidoczniły zależność przyspieszenia wzdłużnego po-

jazdu na pochylenie wiązek świetlnych. Zakładając znajomość charakterystyki zawie-

szenia można uznać, że współczesne mikrokontrolery stosowane w technice motory-

zacyjnej umożliwiłyby analizę w czasie rzeczywistym modelu dynamicznego pojazdu. 

Pozwoliłoby to na uzyskanie wartości pochylenia nadwozia jedynie z sygnału przy-

spieszenia wzdłużnego pojazdu. Innym rozwiązaniem jest pomiar odległości przedniej 

i tylnej części nadwozia przy użyciu czujników ultradźwiękowych, gdzie pomiar 

uwzględniałby kształt nawierzchni drogi z istniejącymi na niej nierównościami.  

Elementem wykonawczym w proponowanym układzie jest silnik prądu stałego  

z magnesami trwałymi. Silnik ten wybrano z uwagi na powszechności jego zastoso-

wania w pojazdach samochodowych, uwzględniając przy tym możliwości regulacyjne. 

Niewykluczone jest zastosowanie silników innych typów, np. silników skokowych  

z przekładnią, silników liniowych lub silników o ruchu złożonym.  

Zastosowany w proponowanym układzie regulator ma za zadanie korygować war-

tość kąta pochylenia wiązki świetlnej projektora do wartości ustalonej na podstawie 

pomiarów czujnikami zamontowanymi na elementach ruchomych zawieszenia przed-

niego i tylnego. Zaproponowano zastosowanie czujnika kąta obrotu projektora w sto-

sunku do bryły nadwozia pojazdu pełniącego rolę elementu sprzężenia zwrotnego. 

Dobór konkretnego typu czujnika na potrzeby symulacji nie ma w tym przypadku 

znaczenia. Proponowanym elementem mogą być czujniki indukcyjne, rezystancyjne 

lub optyczne. 

Przeprowadzono symulację działania układu regulacji położenia wiązek świetl-

nych projektorów, przy wymuszeniach pochodzących od przyspieszeń wzdłużnych 

oraz od kształtu nawierzchni drogi. Założono, że zmiana kąta pochylenia wiązek 

świetlnych nie powinna przekroczyć wartości ± 1º. Jest to uwarunkowane, zachowa-

niem właściwości oświetlenia drogi przez projektory przeciwmgłowe, w warunkach 

ograniczonej widzialności, co potwierdzają przeprowadzone analizy w rozdziale 3 

niniejszego opracowania.  

Działanie układu regulacji opisano następującym równaniem mechanicznym: 

M
dt

d
D

dt

d
J =+ 0

2

2

0 ϕϕ
,    (6) 

gdzie: 

φ0  - wypadkowy kąt regulacji świateł ; φ0 = φY - φR  [rad], 

J  - moment bezwładności projektora wokół osi obrotu [kg·m
2
], 

D  - współczynnik tarcia w układzie (przyjęto 0.09) [N·m·s], 

M - moment działający na układ optyczno-świetlny [N·m]. 

Na rysunku 7 przedstawiono schemat proponowanego układu automatycznej regu-

lacji położenia wiązek świetlnych projektorów przeciwmgłowych. 
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Rys. 7. Schemat proponowanego układu automatycznej regulacji kierunku emisji wiązek 

             świetlnych projektorów przeciwmgłowych. 

Fig. 7.  Proposed automatic control direction emission bundles light fog projectors system.

Na podstawie danych katalogowych wyznaczono parametry charakterystyczne 

układu optyczno - świetlnego projektora przeciwmgłowego. Do regulacji położenia 

projektorów zastosowano silnik prądu stałego z magnesami trwałymi o parametrach 

zaczerpniętych z danych katalogowych. Do analizy symulacyjnej pracy układu regula-

cji przyjęto następujące, uproszczone zależności analityczne.  

Maszynę elektryczną prądu stałego opisano równaniami, tworzącymi uproszczony 

model matematyczny:   

• Równanie napięciowe elektryczne te
t

N Rik
dt

di
LU ++= ω ,    (7) 

• Równanie mechaniczne              he MM
dt

d
J −=

ω
,                 (8) 

• Moment elektromagnetyczny  tme IkM = ,                  (9)

Równania (6-7) posłużyły do zamodelowania układu automatycznej regulacji po-

łożenia wiązek świetlnych projektorów przeciwmgłowych w programie Matlab Simu-

link (rys. 8).  

Przeprowadzono symulację położenia wiązek świetlnych projektorów w funkcji 

zmiany kąta pochylania nadwozia pojazdu przy wymuszeniach pochodzących od: 

• przyspieszeń wzdłużnych działających na pojazd, 

• kształtu nawierzchni drogi. 

Wymuszenia w postaci kąta pochylenia nadwozia pojazdu pozyskano na podstawie 

testów drogowych oraz z symulacji programowej. 
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Rys. 8. Schemat układu regulacji położenia wiązek świetlnych projektorów przeciwmgłowych 

zrealizowany przy użyciu programu Matlab Simulink. 

Fig. 8.  Position bundles light fog projectors control system diagram realized in Matlab         

Simulink.

Po przeprowadzeniu symulacji zmian kąta emisji wiązki świetlnej projektora prze-

ciwmgłowego porównano wynik regulacji z zadanym wymuszeniem. Przykładowe 

przebiegi, jakie otrzymano zaprezentowano na rysunkach 9 i 10. 

Rys. 9. Porównanie zmiany kierunku emisji wiązki świetlnej bez układu i z układem  

regulacji, przy wymuszeniu pochodzącym od przyspieszenia  wzdłużnego pojazdu w cyklu: 

bieg pierwszy, bieg drugi, hamowanie  (nawierzchnia drogi klasy C). 

Fig. 9.  Comparison change of direction emission light bundle without and with                 

leveling control system. Input function come from acceleration in longitudinal vehicle cycle: 

run first, run second, slow down (road surface is classes C).
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Przeprowadzona analiza potwierdza potrzebę zastosowania układu automatycznej 

regulacji kierunku emisji wiązki świetnej projektorów przeciwmgłowych. Spełnienie 

warunku zachowania w ustalonych granicach (± 1º) kierunku emisji wiązki świetlnej 

zostało zrealizowane dla przypadków wymuszeń pochodzących od przyspieszeń
wzdłużnych działających na pojazd, co zaprezentowano na rysunku 9. 

Jak zaobserwowano na rysunku 10, jedynie przy wartości zaburzeń kąta sięgają-
cych (-6º) układ nie spełnił wymaganego kryterium utrzymania zadanego przedziału 

kierunku emisji wiązki świetlnej. Mimo to układ zapewnił kompensację drgań, ogra-

niczając je do poziomu poniżej 2º. 

Rys. 10.  Porównanie zmiany kierunku emisji wiązki świetlnej bez układu i z układem                  

regulacji, przy wymuszeniu pochodzącym od kształtu nawierzchni drogi klasy  średniej (D), 

(przejazd z ustaloną prędkością równą 45km/h). 

Fig. 10. Comparison change of direction emission light bundle without and with  leveling  

control system. Input function come from surface shape, road  average class (D),  (the ride with  

set speed equal 45 km/h).

Reasumując można stwierdzić, że zastosowanie układu automatycznej regulacji 

kierunku emisji wiązki świetlnej projektorów przeciwmgłowych polepszyłoby warun-

ki oświetlenia przedpola pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych, przyczy-

niając się tym samym do poprawienia bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy. 

4.  Posumowanie i wnioski końcowe 

Projektory przeciwmgłowe stosowane w pojazdach samochodowych można zali-

czyć do szczególnego rodzaju źródeł oświetlenia przedniego pojazdu, o specyficznie 

uformowanej wiązce świetlnej. Pełnią one zasadniczą rolę w oświetleniu drogi  

w trudnych warunkach atmosferycznych.  

Zapewnienie wymaganego kierunku emisji wiązek świetlnych projektorów prze-

ciwmgłowych w warunkach ograniczonej widzialności jest procesem niezmiernie 

złożonym. Analiza zjawisk związanych z dynamiką pojazdu stwarza badaczowi wiele 

problemów, do których należy zaliczyć między innymi: pozyskanie danych fizycz-
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nych dotyczących konkretnego obiektu badań, przeprowadzenie pomiarów kształtu 

nawierzchni dróg, czy wyznaczenie charakterystyk zawieszenia pojazdu.  

Podjęte badania wykazały, że istnieją możliwości dalszego rozwoju konstrukcji 

układów regulacji położenia elementów układu optyczno – świetlnego projektorów 

przeciwmgłowych, co warunkuje właściwe ukierunkowanie strumienia świetlnego 

podczas jazdy. Przedstawione rozwiązanie układowe może być przyczynkiem do pod-

jęcia dalszych badań i fizycznego rozwiązania problemu.  

Reasumując można stwierdzić, że zastosowanie układu automatycznej regulacji 

kierunku emisji wiązki świetlnej projektorów przeciwmgłowych polepszyłoby warun-

ki oświetlenia przedpola pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych, przyczy-

niając się tym samym do poprawienia bezpieczeństwa i komfortu widzenia kierowcy. 

Autorzy mają nadzieję, że przedstawione propozycje przyczynią się do prawidło-

wego wykorzystania świateł przeciwmgłowych w celu zapewnienia lepszych warun-

ków obserwacji oraz zmniejszenia liczby wypadków na drogach. 
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Automatic control of the fog lights projectors bundle

S u m m a r y 

Safety on roads is closely related to quality of the foreground driver vehicle sight. Applying the fog 

projectors in limited visibility conditions, during night fogs and rains is recommended. Paper presents 

the reason of the fog projectors use, with point of view light requirements, as well as the position of the 

light bundle stabilization in relation to road. Attention was paid on the special characters of the light fog 

projectors, in relation to the head lights of vehicle. Authors also proposed the example solutions of the 

automatic control fog lights projectors bundle.


