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Podstawy Techniki Świetlnej 

Laboratorium 

 
Ćwiczenie nr 3 

Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 

 
Opracowanie wykonano na podstawie następującej literatury: 

[1] Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

[2] Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite 

przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie  silnikowym. 

[3] Kołodziejski P., Szymczak K.: Wykorzystanie diod świecących w światłach pojazdów (praca zespołowa). Praca 

dyplomowa magisterska, Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Poznań  2015. 

 

 
1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 

Światła do jazdy dziennej umożliwiają kierowanie samochodem zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami. Stosowane są w celu poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. W pojeździe, który 

ma zamontowane światła do jazdy dziennej nie trzeba używać w ciągu dnia świateł mijani. Wymagania 

dotyczące montażu tych świateł opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [1]. Natomiast wymagania 

homologacyjne zawarte są w Regulaminie nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych [2]. 

Rys. 1. Światła do jazdy dziennej przeznaczone do samodzielnego montażu 

2. WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 

Wymagania zawarte w tym dokumencie opisują dopuszczalne sposoby montażu i użytkowania świateł do 

jady dziennej. Na rysunku 2 przedstawiono wymagania dotyczące miejsca montażu. 
 

Rys. 2. Wymagania dotyczące dopuszczalnych miejsc montażu świateł do jazdy dziennej  
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Światła do jazdy dziennej powinny być umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu. 

Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na oś odniesienia montowanych lamp. Jeżeli lampa 

będzie umieszczona pod nieodpowiednim kątem ograniczy to w znaczący sposób ilość światła docierającą do 

kierowców z jadących z przeciwnego kierunku. Światła do jazdy dziennej muszą być zainstalowane nie dalej 

niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 

600 mm. Za wyjątkiem sytuacji jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m wtedy może zostać zmniejszona 

do 400 mm lub w przypadku ciągnika rolniczego do 500 mm. Natomiast przedział montażowy w osi pionowej 

zawiera się między 250 mm, a 1500 mm. Światła do jazdy dziennej instalowane są najczęściej w miejscu 

oryginalnych świateł przeciwmgłowych (Rys. 3a) lub we wlotach powietrza (Rys. 3b). 

a b 

Rys. 3. Przykłady montażu świateł do jazdy dziennej a) w miejscu oryginalnych świateł przeciwmgłowych, b) we wlotach 

powietrza 

Kolejnym istotnym zapisem w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jest paragraf mówiący o współdziałaniu 

świateł do jazdy dziennej z pozostałym oświetleniem zewnętrznym pojazdu. W pojazdach zarejestrowanych 

po raz pierwszy przed 1 stycznia 2010 roku dopuszcza się takie połączenie elektryczne gdzie światła do jazdy 

dziennej mogą być włączone wraz z tylnymi światłami pozycyjnymi. Natomiast w pojazdach rejestrowanych po 

raz pierwszy po 1 stycznia 2010 roku światła do jazdy dziennej powinny włączać się automatycznie jeżeli 

urządzenie włączające lub wyłączające silnik umożliwia pracę silnika. Oznacza to, że w pojazdach gdzie 

zastosowano stacyjkę, po jej przekręceniu w pozycję zapłonu powinny zostać włączone światła do jazdy 

dziennej bez względu na to czy silnik aktualnie pracuje. Światła do jazdy dziennej powinny zostać również 

włączone kiedy włączone są światła mijania, drogowe lub przeciwmgłowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy świat ła te 

wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu. Jeżeli 

światła do jazdy dziennej są włączone to pozostałe elementy oświetlenia zewnętrznego pojazdu tzn.: przednie, 

boczne (jeśli występują), tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeśli występują) oraz oświetlenie tylnej 

tablicy rejestracyjnej powinny zostać wyłączone. Powyższe funkcje realizowane są przez sterowniki znajdujące 

się zazwyczaj w zestawie z lampami. Obecnie na rynku stosowane są dwa warianty rozwiązań. Pierwszy z 

nich to sterownik wbudowany w każdą z lamp. Natomiast drugi to zewnętrzny sterownik pokazany na rysunku 

3, odpowiadający za pracę obu lamp i montowany najczęściej w komorze silnika w przypadku zestawów do 

samodzielnego zestawu. 

Rys.3. Sterownik elektroniczny świateł do jazdy dziennej 
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3. WYMAGANIA HOMOLOGACYJNE ZAWARTE W REGULAMINIE NR 87 

Regulamin wprowadza m.in. następująca definicję: 

Światła jazdy dziennej oznaczają̨ oświetlenie skierowane do przodu, stosowane w celu poprawy 
widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. 

Regulamin wprowadza przepisy dotyczące homologacji świateł do jazdy dziennej przeznaczonych dla 

pojazdów o napędzie silnikowym i zawiera następujące najważniejsze rozdziały:  

- oznakowanie świateł, 

- przepisy homologacyjne, 

- badania fotometryczne, 

- badanie odporności termicznej, 

- ocena zgodności produkcji. 

Rys. 4. Przykładowy wzór znaku homologacyjnego 

Wymagania dotyczące światłości: 

Regulamin określa minimalną wartość światłości w osi odniesienia [2]. Nie może ona być mniejsza niż 400 cd 

(dla każdego ze świateł). Światłość nie może przekraczać wartości 1200 cd w dowolnym kierunku, z którego 

światło jest widoczne. 

Ponadto regulamin podaje wymagania dotyczące bryły fotometrycznej. Przedstawia się siatkę pomiarową (rys. 

5) obejmującą kierunki w pionie (w zakresie 10° w górę i 5° w dół) oraz w poziomie (w zakresie 20° w prawo i 

20° w lewo). Siatka określa wybrane kierunki w zakresie podanych wyżej kątów, w których światłość powinna 

być co najmniej równa iloczynowi wartości minimalnej w osi odniesienia (400 cd) i określonej wielkości 

procentowej (rys. 5). 
 

Rys. 5. Wzorcowy rozkład światłości; dla określonych kierunków podano minimalne, procentowe wartości światłości 

odniesione do wartości 400 cd 
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Kierunek H = 0° i V = 0° odpowiada osi odniesienia (jest to oś pozioma przebiegająca równolegle do środkowej 

wzdłużnej płaszczyzny pojazdu w wymaganym kierunku widoczności). Określenie osi odniesienia w przypadku 

urządzeń przeznaczonych do samodzielnego montażu jest niezwykle istotne. Zgodnie z zapisami regulaminu 

to producent jest zobowiązany w jednoznaczny sposób określić i oznaczyć oś odniesienia. Określenie osi 

odniesienia jest również istotne dla poprawnego wykonania pomiarów.  

W regulaminie [2] podaje się również inne wymagania fotometryczne, których sprawdzenie nie będzie 

przedmiotem niniejszego ćwiczenia. Określa się wymagania dla powierzchni widocznej oraz barwy światła. 

Można tylko wspomnieć, że wyznaczenie powierzchni widocznej dla świateł z diodami świecącymi będzie 

kłopotliwe bowiem powierzchnia świecąca takich urządzeń charakteryzuje się zazwyczaj dużą 

niejednorodnością. Powierzchnię świecącą tworzy wiele powierzchni związanych z elementarnymi źródłami 

światła jakimi są diody. 

 
4. POMIARY 

Goniometr 

Do pomiaru rozsyłu światłości wykorzystuje się goniometr (Rys.6). Jest to urządzenie pozwalające na obrót 

badanego źródła światła o określony kat, dookoła osi pionowej oraz osi poziomej w płaszczyźnie prostopadłej 

do osi optycznej. Przez  obrót  ramienia  goniometru  dookoła  osi  poziomej  wyznacza  się̨  krzywą światłości 

źródła światła w kierunkach określonych katami odczytywanymi z podziałki na goniometrze. Podczas pomiaru 

środek świetlny źródła światła musi znajdować́ się̨ na przecięciu poziomej i pionowej osi obrotu. 

 

Przebieg ćwiczenia 

Rys. 6. Goniometr 

Pomiaru rozsyłu światłości należy dokonać na ławie fotometrycznej z wykorzystaniem goniometru (schemat 

układu pomiarowego na rysunku 7). Przed przystąpieniem do badań należy poprawnie ustawić́ położenie 

badanego światła względem głowicy przetwornika fotoelektrycznego. Na jednym z końców ławy fotometrycznej 

należy zamocować przetwornik fotoelektryczny, natomiast na drugim końcu ławy fotometrycznej goniome tr z 

badanym źródłem światła. Pomiary należy przeprowadzić dla kątów oznaczonych na rysunku 5: 

- ustawić płaszczyznę H = 0° , 

- wykonać pomiar światłości w kierunku H = 0° i V = 0° 

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia dla kolejnych kątów w płaszczyźnie V, 

- zmieniać płaszczyznę H (kolejno +5°, +10°, -5°), 

- wykonywać pomiary natężenia oświetlenia dla kolejnych kątów w płaszczyźnie V. 

W opracowaniu narysować krzywe światłości badanych świateł w układzie współrzędnych prostokątnych w 

dwóch płaszczyznach H = 0° i V = 0°. 

http://lumen.iee.put.poznan.pl/


60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688 
fax (0-61) 6652389 

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

5 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Schemat układu pomiarowego 

 
 

 

Wzory 

 

 
Światłość w tabeli 1 oraz w tabeli 3 wyznaczyć z następującego wzoru:  

I  E  r
2 (1) 

gdzie: 

I – światłość w danym kierunku, 

E – zmierzona wartość natężenia oświetlenia, 

r – odległość pomiędzy środkiem świetlnym badanego źródła a powierzchnią czynną głowicy luksomierza.  

 

Procentową wartość światłości Iz w tabeli 2 wyznaczyć z następującego wzoru: 

 
 

 
gdzie: 

Iz  
I
 

400 

 
100 (2) 

I – zmierzona w danym kierunku światłość, 

Iz – procentowa wartość zmierzonej światłości w stosunku do światłości minimalnej w osi odniesienia, 

400 – minimalna wartość światłości w kandelach wymagana w regulaminie [2]. 

 
 

 

 
AC 
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Tabela 1. Wyniki pomiarów światłości w kierunkach określonych kątami H i V  

Badane urządzenie: 

Odległość fotometrowania r = [m] 

 20° 10° 5° V 5° 10° 20° 

 

 

10° 

 

E [lx] 

       

 

I [cd] 

       

 

 

5° 

 

E [lx] 

       

 

I [cd] 

       

 

 
 

H 

 

E [lx] 

       

 

I [cd] 

       

 

 

5° 

 

E [lx] 

       

 

I [cd] 

       

 
 

Tabela 2. Wyniki pomiarów światłości w kierunkach określonych kątami H i V 

Porównanie z wzorcowym rozkładem światłości 

 20° 10° 5° V 5° 10° 20° 

 
10° 

Iw %   20 20 20   

Iz % 
       

 
5° 

Iw % 10 20  70  20 10 

Iz % 
       

 
H 

Iw % 25 70 90 100 90 70 25 

Iz % 
       

 
5° 

Iw % 10 20  70  20 10 

Iz % 
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Tabela 3. Wyniki pomiarów światłości w osi odniesienia 

Odległość fotometrowania r = [m] 

Oznaczenie Opis urządzenia Natężenie 

oświetlenia 

w osi odniesienia 

H = 0°, V = 0° 

Światłość w osi 

odniesienia 

E  [lx] I [cd] 

 
A 

   

 
B 

   

 
C 

   

 

 

 

Opracowanie wyników pomiarów 
 

- Wpisać obliczone wartości do tabel 1, 2 i 3. 

- Zaznaczyć wartości nie spełniające wymagań regulaminu (tabela 2 i 3). 

- Narysować krzywe światłości badanych świateł w układzie współrzędnych prostokątnych w dwóch 

płaszczyznach H = 0° i V = 0°. 

- Sformułować wnioski. 
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