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ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI LUMINANCJI
I POLA POWIERZCHNI ŚWIETLNEJ KLOSZA ŚWIATŁA HAMOWANIA
NA WIDOCZNOŚĆ SYGNAŁÓW ŚWIETLNYCH
W pracy podjęto problem oceny postrzegania światła hamowania, która pozwala
uwzględnić oprócz światłości także luminancję i powierzchnię świetlną klosza.
Opracowany zdalnie sterowany model lampy pozwala na realizację różnych kombinacji
parametrów świetlnych. Urządzenie zostało wykorzystane do przeprowadzenia badania
ankietowego na grupie obserwatorów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
optymalne postrzeganie światła hamowania w różnych warunkach obserwacji zależy nie
tylko od światłości, ale także od luminancji i powierzchni świetlnej klosza.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE LUMINANCE VALUE
AND THE BRAKE LIGHT LENS SURFACE AREA,
ON THE VISIBILITY OF THE LIGHT SIGNALS
The paper deals with the problem of evaluating the brake light perception, which allows to
take into account luminance and lighting surface beside luminous intensity. The radio
controlled model of the lamp enables to obtain various combinations of the lighting
parameters. Device has been used for survey research on the group of observers. Based on
the survey results it was concluded that optimal perception of the brake light in different
conditions depends not only on luminous intensity but also on luminance and the lighting
surface area.
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Wprowadzenie
Sygnał świetlny docierający do odbiorcy charakteryzuje się następującymi cechami,
które jednoznacznie go identyfikują [1]: światłość (luminancja), barwa, kształt (kontur),
wielkość kątowa, położenie w polu widzenia obserwatora, charakterystyczny sposób emisji
(taktowanie, kodowanie).
Powyższe sześć cech sygnału świetlnego oznacza również, że każda z nich
samodzielnie może decydować o rozróżnialności sygnału. Jeśli bowiem mówi się o dwóch
sygnałach świetlnych w pewnym systemie sygnalizacji (np. o sygnale hamowania
i sygnale pozycyjnym pojazdu) to wystarczy, aby różniły się one przynajmniej jedną cechą
a zapewni to poprawną interpretację każdego z sygnałów. Jednak w przypadku istotnych
dla bezpieczeństwa sygnałów stosuje się co najmniej dwie różne cechy, aby
zminimalizować prawdopodobieństwo błędnej interpretacji przesyłanej informacji.
W przypadku świateł sygnałowych pojazdów wykorzystuje się różne barwy (biała, żółta
samochodowa, czerwona), różną światłość (np. światła pozycyjne tylne i hamowania) oraz
kodowanie czasowe (przerywany sygnał światła kierunku jazdy).
Światła pozycyjne tylne i hamowania [3] są barwy czerwonej, i jeszcze do niedawna
różniły się tylko jedną cechą (światłością). Od chwili wprowadzenia światła hamowania
kategorii S3, czyli tzw. trzeciego światła stop pojawiła się druga cecha pozwalająca na
pewniejsze rozróżnienie sygnałów hamowania i pozycyjnego tj. położenie w polu widzenia
obserwatora. Ciągle jednak pozostaje problem optymalnej światłości lampy, który wynika
z konieczności wyraźnego zróżnicowania światła pozycyjnego i hamowania. Światło
pozycyjne musi być widoczne w nocy, natomiast w dzień, kiedy sylwetka pojazdu jest
dobrze widoczne nie jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Światło hamowania
musi mieć większą światłość niż pozycyjne, aby manewr hamowania był wyraźnie
widoczny. Dobór odpowiedniej światłości jest bardzo trudny, gdyż światło hamowania
musi być:
- wyraźnie rozróżnialne od światła pozycyjnego tylnego,
- wyraźnie widoczne w dzień przy skrajnie silnym nasłonecznieniu,
- nie powodować olśnienia w nocy, kiedy wzrok jest zaadaptowany do ciemności.
W 2007 roku w Regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) [2] wprowadzono możliwość płynnej zmiany
światłości, oczywiście w obrębie ściśle określonych zakresów światłości. Pozwala to
w dużym stopniu zoptymalizować działanie lampy, w celu zapewnienia jak najlepszej
percepcji sygnałów świetlnych. Ciągle jednak nieuregulowana zostaje kwestia
wzajemnych proporcji powierzchni świetlnej i luminancji klosza, które stanowią
o światłości lampy. W rezultacie ta sama wartość światłości może zostać uzyskana przy
różnych kombinacjach luminancji i powierzchni świetlnej. Upraszczając rozważania
i używając wartości średniej luminancji zamiast rozkładu luminancji, warto zauważyć, że
światłość I może być następstwem różnych kombinacji iloczynu wielkości pola
powierzchni pozornej si i jej luminancji Li.
Io = s1L1 = s2L2 = ...... siLi

(1)

Zatem sygnał o światłości progowej Io może realizować duża powierzchnia o małej
luminancji jak również mała powierzchnia o dużej luminancji. Dla przykładu sygnał
o światłości progowej 100 cd można osiągnąć używając szeregu kombinacji luminancji
i pola powierzchni pozornej np.
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100 cd = 1 cm2 ·106 cd/m2 = 10 cm2 ·105 cd/m2 = 100 cm2 ·104 cd/m2 = itd.
Jak widać z przykładu, ten sam efekt wywołania co najmniej progowej światłości Io
(progowego natężenia oświetlenia Eo) może być skutkiem świecenia powierzchni lamp
sygnałowych różniących się o dwa rzędy wielkości luminancji.
Aby sygnał świetlny niewielkich rozmiarów kątowych, w danych warunkach adaptacji
wzroku, został odebrany jako barwny bodziec świetlny, musi na źrenicy oka obserwatora
wywołać co najmniej progowe natężenie oświetlenia Eo. Wartość bezwzględna tego
natężenia oświetlenia, dla obserwacji w dzień, waha się w granicach 2·10-3÷2·10-2lx. Dla
warunków obserwacji w nocy wartość tak jest dużo mniejsza i zawiera się pomiędzy
2·10-7÷2·10-5lx.
W dalszej części publikacji przedstawiono propozycję metody [4-7], która pozwala na
ocenę optymalnej widoczności światła hamowania, która uwzględnia zarówno progowe
natężenie oświetlenia jak i efekty olśnienia. Opracowany model lampy wykorzystując
zależność (1) pozwala na prawie dowolną regulację wielkości powierzchni świetlnej
i luminancji klosza.
System sterowania modelu lampy
W opracowanym systemie bezprzewodowego sterowania układem lampy hamowania
zastosowano transmisję radiową w paśmie 433 MHz z modulacją FSK/GFSK. Część
nadawcza (rys.1) zawiera: moduł sterujący FPGA kształtujący protokół szeregowej
transmisji nadawanego sygnału, modem nadawczy przekształcający cyfrową postać
sygnału na zmodulowany sygnał wysokiej częstotliwości o mocy 100 mW, antenę
nadajnika oraz dwa zasilacze sieciowe. Modem nadajnika jest sprzężony z modułem
sterującym za pośrednictwem interfejsu RS-232. Takie złącze pozwala zastosować do
syntezy protokołu transmisyjnego również mikrokomputer, zamiast użytego w tym
przypadku modułu prototypowego z układem FPGA. Moduł FPGA był bardziej elastyczny
na etapie prac badawczych związanych z wyborem właściwego sposobu transmisji, kiedy
należało przetestować kilka rozwiązań protokołów i modemów transmisyjnych.
Zmodulowany sygnał wysokiej częstotliwości odbierany jest za pośrednictwem anteny
przez modem odbiornika, który demoduluje go do cyfrowej postaci szeregowego protokołu
transmisyjnego, identycznego z ukształtowanym w układzie FPGA po stronie nadawczej.
Opracowany model reflektora zbudowany jest z trzech bloków: matrycy LED (ang. LightEmitting Diode) zawierającej 25 czerwonych diod LED-ów połączonych w cztery sekcje,
modułu MMfpga-12 dekodującego protokół transmisyjny z modemu nadawczego na
4 sygnały cyfrowe o zmiennej częstotliwości oraz modułu formującego z tych sygnałów
prądy zasilające poszczególne sekcje matrycy LED. Model reflektora zasilany jest ze
źródła napięcia stałego 12V, np. akumulatora samochodowego. Napięcie zasilające
przekształcane jest przez zespół przetwornic na napięcia zasilające modem odbiorczy,
sekcje LED oraz pozostałe elementy reflektora. Każda sekcja LED posiada możliwość
regulacji prądu zasilającego, czyli wartości strumienia świetlnego. W stanie
maksymalnego wysterowania układ reflektora pobiera około 1,3A prądu ze źródła
zasilania.
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Rys. 1. Struktura systemu sterowania lampy
Fig. 1. Structure of the lamp control system

Moduł lampy
Moduł lampy składa się z trzech bloków funkcjonalnych: matrycy LED zawierającej 25
czerwonych LED mocy połączonych w cztery sekcje, modułu MMfpga-12 dekodującego
ramkę protokołu transmisyjnego z modemu odbiornika na 4 sygnały cyfrowe o zmiennej
częstotliwości oraz modułu formującego prądy zasilające poszczególne sekcje matrycy
LED.

Rys. 2. Schemat połączeń matrycy LED
Fig. 2. Electrical diagram of the LED matrix
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Pierwsza sekcja matrycy LED (rys. 2) zawiera 4 diody połączone szeregowo, zasilane od
strony anody L1 napięciem 10V zaś od strony katody L4 sterowane stałą, zadawaną po
stronie nadawczej wartością natężenia prądu poprzez złącze JP4 piny 7-8 ze sterownika
DD311 modułu formującego. Sekcja druga jest zasilana napięciem 11,5V i zawiera 5 diod,
sekcja trzecia zawiera 7 diod zasilanych napięciem 15V zaś sekcja czwarta złożona jest z 9
diod zasilanych napięciem 20V. Złącza JP1 i JP3 pełnią pomocniczą funkcję mocującą
matrycę. Widok jednej z roboczych wersji matrycy LED przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Widok matrycy LED
Fig. 3. The view of LED matrix

Bezpośrednio z matrycą LED połączony jest moduł formujący, którego widok
przedstawiono na rysunku 4. Zawiera on przetwornice napięć zasilające poszczególne
sekcje matrycy LED, moduł MMfpga-12, zespół przełączników nastawy pracy manualnej,
układy scalone separacji galwanicznej oraz konwersji częstotliwość napięcie
i wzmacniania prądu stałego.

Rys. 4. Widok modułu formującego lampy
Fig. 4. The view of the lamp’s forming module
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Badania widoczności świateł
Program badań widoczności świateł został opracowany w oparciu o wymagania Reg. 7
EKG ONZ. Do badań wybrano światła hamowania, gdyż ich prawidłowe postrzeganie
i interpretacja jest niezwykle istotna ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pozostałe typy świateł (pozycyjne, obrysowe, cofania) mają za zadanie ułatwić obserwację
sylwetki pojazdu na drodze lub pełnią pomocnicze funkcje, co nie jest zjawiskiem nagłym
i wymagającym błyskawicznej percepcji i szybkiej reakcji kierowcy. W celu zmniejszenia
liczby kombinacji różnych luminancji, powierzchni świetlnych i typów świateł
zrezygnowano także z badania świateł kierunku jazdy oraz świateł pozycyjnych
zintegrowanych z funkcją światła hamowania. Opracowana w ramach niniejszej pracy
metodyka oceny widoczności świateł może być jednak łatwo rozszerzona na dodatkowe
typy świateł.
Jako parametry brzegowe do ustalenia programu badawczego wybrano wymagania dla
świateł hamowania kategorii S2. Kategoria S2 określa lampy o zmiennej światłości i jest
wykorzystywana w pojazdach wyposażonych w adaptacyjne światła sygnałowe ASIS (ang.
Adaptive Signaling Lamp System). Zdolność adaptacji polega zazwyczaj na zastosowaniu
dwóch trybów pracy: dziennego i nocnego dla danego światła, przy czym regulowaną
wartością jest światłość, przy zachowaniu stałej powierzchni świetlnej. Koncepcja
działania świateł kategorii S2 jest więc zbliżona, choć mocno uproszczona, w stosunku do
lampy będącej przedmiotem badań. Dodatkową zaletą wykorzystania istniejących
wymagań jest brak potrzeby głębszych zmian w Regulaminie 7 w przypadku wdrożenia do
produkcji lampy o zmiennej powierzchni świetlnej i luminancji.
Wartości światłości dobrano na podstawie wymagań dla lampy hamowania kategorii
S2, które dopuszczają wartości od 50 cd do 521 cd. Wybrano wartość minimalną,
maksymalną i jedną wartość pośrednią. Powierzchnię świetlną ograniczono do 4 wartości.
W tabeli 1 przestawiono wartości światłości oraz powierzchni świetlnej wybrane do
eksperymentu, oraz odpowiadające im wartości luminancji klosza lampy.
Tabela 1
Wartości światłości i powierzchni świetlnej wybrane do badań.
Table 1
Value of the luminous intensity and the lighting surface selected for the tests

Światłość
[cd]

Powierzchnia klosza
9cm2

60

66 667 (przypadek 1)

400

444 444

520

577 778

Luminancja klosza
[cd/m2]
Powierzchnia
Powierzchnia
klosza 54cm2
klosza 108cm2
11 111
5 556
(przypadek 2)
(przypadek 3)
74 074
37 037
(przypadek 5)
(przypadek 6)
48 148
96 296
(przypadek 8)

Powierzchnia
klosza 180cm2
3 333
(przypadek 4)
22 222
(przypadek 7)
28 889
(przypadek 9)

Kolorem szarym w tabeli oznaczono kombinacje światłości i luminancji klosza, które
nie mogą być zrealizowane fizycznie, na opracowanym modelu lampy. Powodem jest zbyt
mały strumień świetlny uzyskiwany z pojedynczej diody. Ponieważ, jak wykazały badania,
rzeczywiste wartości luminancji spotykane w konkretnych rozwiązaniach konstrukcji lamp
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są niższe od 38 kcd/m2, zdecydowano nie zmieniać konstrukcji lampy.
Liczba czynników wpływających na percepcję znaków świetlnych jest bardzo duża:
warunki pogodowe, pora dnia, pora roku, stopień zabrudzenia klosza lampy, czy choćby
cechy indywidualne, określające danego kierowcę. W celu ograniczenia liczby
rozważanych przypadków, badania percepcji sygnałów świetlnych zawężono do typowych
warunków zewnętrznych. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenie testów
polowych (na otwartej przestrzeni) w ściśle określonych warunkach czasowopogodowych, na które wykonawcy projektu nie mieli niekiedy wpływu, zakres badań
został niejako dopasowany do istniejących uwarunkowań.
Wyniki badań widoczności świateł
Na potrzeby oceny widoczności światła lampy opracowano ankietę, w której uczestnicy
eksperymentu opisują doznane wrażenia wzrokowe. Ocenę widoczności oparto na
pięciostopniowej skali, w której 1 oznacza brak widoczności sygnału, 5 bardzo silny
dyskomfort, powstawanie zjawiska olśnienia, 3 oznacza optymalną wartość luminancji
i powierzchni świetlnej, kiedy światło jest wyraźnie widoczne, ale nie powoduje uczucia
dyskomfortu.
Ocenę przeprowadzono w warunkach dziennych, zarówno przy odległości 150m jak
i przy odległości 5m oraz w warunkach nocnych przy odległości obserwacji 5m. Odległość
150m symuluje warunki obserwacji w trakcie jazdy po trasach szybkiego ruchu
(autostrady, drogi ekspresowe) gdzie odległość obserwacji jest duża. Odległość obserwacji
wynosząca 5m ma zasymulować obserwację świateł przez kierowcę stojącego
bezpośrednio za obserwowanym pojazdem. Sytuacja tak ma miejsce często, szczególnie
w warunkach polskich, podczas jazdy w korku, w trakcie oczekiwania na przejazd przed
skrzyżowaniem. Długotrwałe obserwowanie światła hamowania o dużej światłości jest
męczące dla kierowców, może także skutkować powstawaniem zjawiska olśnienia
przeszkadzającego i w rezultacie obniżeniem zdolności obserwatora do postrzegania zmian
sytuacji drogowej.
Wyniki badań zostały przedstawione na rys. 5-7. Wykresy przedstawiają ocenę
widoczności światła hamowania zgodnie z przyjętą skalą ocen dla poszczególnych
kombinacji światłości i powierzchni świetlnej. Wartość powierzchni świetlnej była
zmieniana poprzez zmianę liczby włączonych LED-ów. Wyniki wyskalowano
w jednostkach [%], przy czym 100% stanowi sumę wszystkich ocen dla danych
parametrów światła. Każda kombinacja została oceniona niezależnie.
W trakcie oceny widoczności w porze dziennej przy odległości obserwacji 150m (rys.
5) w przypadku najniższego poziomu światłości respondenci w większości stwierdzili, że
światło jest niewidoczne lub słabo widoczne. Tylko 25% ankietowanych dla przypadku 1
i 15% dla przypadków 2, 3 i 4 oceniło światło jako optymalne. Zwiększenie światłości do
400 cd zdecydowanie poprawia percepcję sygnału świetlnego, przy czym 65% badanych
dla przypadku 5 i 6 oraz 85% badanych dla przypadku 7 oceniło poziom widoczności
światła jako optymalny. W przypadku poziomu światłości wynoszącego 400 cd można
zaobserwować także wpływ powierzchni świetlnej na ocenę widoczności światła. Ze
wzrostem powierzchni świetlnej poprawia się widoczność światła. Dla powierzchni 54cm2
25% badanych uznało, że światło jest słabo widoczne, podczas gdy dla powierzchni
świetlnej równej 180cm2 tylko 8%. Jednocześnie ocena widoczności światła jako
optymalnego wzrosła z 65% przypadków do 85% przypadków, przy wzroście powierzchni
świetlnej z 54 do 180cm2. Dla maksymalnej światłości dopuszczalnej przez obecne
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uwarunkowania prawne tj. 520 cd, w przypadku powierzchni świetlnej wynoszącej 108
cm2, 65% badanych oceniło światło jako optymalne, co jest wynikiem podobnym jak
w przypadku światłości równej 400 cd. Jednak, wraz ze wzrostem powierzchni świetlnej
liczba ocen optymalnych spada do 50%, natomiast rośnie liczba ankietowanych
obserwujących lekkie olśnienie. Dla przypadku 9, 10% ankietowanych stwierdziło bardzo
silne olśnienie.
100%

Niewidoczna

90%

Słabo widoczna

80%

Optymalna

70%

Lekkie olśnienie
Bardzo silne olśnienie

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60 cd
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60 cd
60 cd
60 cd
400 cd 400 cd 400 cd 520 cd 520 cd
54 cm2 108 cm2 180 cm2 54 cm2 108 cm2 180 cm2 108 cm2 180 cm2

Rys. 5. Ocena widoczności świateł w warunkach dziennych przy odległości obserwacji 150m.
Fig. 5. Evaluation of the visibility of the lights in the day light conditions
at the observation distance of 150m.

W trakcie oceny widoczności światła hamowania w porze dziennej przy odległości
obserwacji wynoszącej 5m (rys. 6) stwierdzono, że najwięcej ocen optymalnych uzyskano
dla lampy o światłości 60 cd. Zakwalifikowanie światła jako „optymalnego” zależało
w niewielkim stopniu od powierzchni świetlnej. Najwięcej optymalnych parametrów tj.
75% uzyskano dla powierzchni świetlnej 54 cm2, dla pozostałych przypadków liczba ocen
optymalnych była nieco mniejsza, 60% dla przypadku 1 i 4 oraz 65% dla przypadku 3.
Niezależnie od powierzchni świetlnej udział ocen „słabo widoczna” był stosunkowo duży,
w porównaniu do badania przy odległości obserwacji 150m, i wynosił 25%. Dla średniego
poziomu światłości (400 cd) zaobserwowano wzrost bardzo silnego olśnienia ze wzrostem
powierzchni świetlnej, od 10% dla powierzchni 54 cm2 do 35% dla powierzchni 180 cm2.
W przypadku największej powierzchni świetlnej wynoszącej 180cm2, zaobserwowano
wyraźny spadek obserwacji oznaczonych jako „lekkie olśnienie” (z 75% do 15%), przy
jednoczesnym wzroście ocen optymalnych (z 10% do 50%). Dla najwyższego poziomu
światłości, tj. 520 cd udział ocen „bardzo silne olśnienie” rośnie aż do 50%. w porównaniu
do światłości 400 cd Wzrost powierzchni świetlnej powoduje wzrost olśnienia, przez co
zmniejsza się udział lekkiego olśnienia na rzecz bardzo silnego olśnienia.
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Rys. 6. Ocena widoczności świateł w warunkach dziennych przy odległości obserwacji 5m.
Fig. 6. Evaluation of the visibility of the lights in the day light conditions
at the observation distance of 5m.

W przypadku oceny widoczności światła hamowania przy odległości obserwacji
wynoszącej 5m w porze nocnej (rys.7) stwierdzono, że najwięcej ocen optymalnych
uzyskało światło o światłości 60 cd. Dla tej światłości nie stwierdzono przypadków słabej
widoczności. Zmiana powierzchni świetlnej powoduje niewielką zmianę wyników
obserwacji ocenionych jako lekkie olśnienie. Dla przypadków 1, 2 i 3 liczba oceniających
światło jako optymalne wynosi odpowiednio 85%, 70% i 85% przy odpowiednim udziale
procentowym olśnienia lekkiego. Warto podkreślić, że dla powierzchni świetlnej
wynoszącej 180cm2, uzyskano idealną kombinację światłości do powierzchni przy której
100% respondentów oceniło widoczność światła jako optymalną. Dla światłości pośredniej
wynoszącej 400 cd stwierdzono brak ocen optymalnych. Oceny widoczności rozkładają się
pomiędzy lekkie olśnienie i bardzo silne olśnienie, przy czym trudno stwierdzić zależność
ocen od wielkości powierzchni świetlnej. Jest to spowodowane reakcją badanych na
bardzo duże poziomy światła, które utrudniają obiektywną ocenę dostrzeganych bodźców.
Lampę o najwyższej światłości wynoszącej 520 cd wszyscy badani uznali za powodującą
bardzo silne olśnienie, niezależnie od powierzchni świetlnej.
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Rys. 7. Ocena widoczności świateł w warunkach nocnych przy odległości obserwacji 5m.
Fig. 7. Evaluation of the visibility of the lights in the night conditions at the observation distance 5m

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dobór podstawowych
parametrów świetlnych lampy, jakimi są luminancja klosza i wielkość powierzchni
świetlnej wpływa znacząco na komfort postrzegania światła hamowania. Dobór
optymalnych wartości ma zatem podstawowe znaczenie dla zredukowania liczby
niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym. Należy podkreślić, iż wymagania (normy)
dotyczące świateł sygnałowych określają jedynie wartości światłości, pomijając kluczowe,
jak się okazało w wyniku realizacji projektu, parametry jakimi są luminancja klosza
i wielkość powierzchni świetlnej. Niezbędna jest zatem zmiana istniejących wymagań
i znacznie bardziej rygorystyczne ich określenie.
Komfort postrzegania światła hamowania zależy ściśle od warunków obserwacji.
W ramach projektu zasymulowano trzy wybrane sytuacje drogowe: pora dzienna przy
prędkości autostradowej, pora dzienna dla pojazdów stojących jeden za drugim i pora
nocna dla pojazdów stojących jeden bezpośrednio za drugim. Dla pierwszego przypadku
optymalna światłość wynosiła 400 cd, przy powierzchni świetlnej 180cm2, co daje średnią
luminancję klosza równą 22 kcd/m2. Dla drugiego przypadku odpowiednio 60 cd i 54 cm2,
co daje luminancję klosza równą 11 kcd/m2. Natomiast dla przypadku nr 3 odpowiednio 60
cd i 180 cm2, co daje luminancję klosza równą 3,3 kcd/m2. Zasadne jest zatem wdrożenie
adaptacyjnych świateł sygnałowych, które będą posiadały nie tylko, jak do tej pory
możliwość regulacji światłości, ale także, co jest nowością, regulacji powierzchni świetlnej
w zależności od warunków zewnętrznych.
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Finansowanie
Zaprezentowane badania zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu
badawczego nr N N509 402236.
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