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WYBRANA PROBLEMATYKA BADAWCZA
ZAKŁADU HOMOLOGACJI I BADAŃ POJAZDÓW
W artykule opisano przeprowadzone badania wpływu położenia lusterka wstecznego
głównego – prawego klasy II na jego wymiary, w aspekcie obowiązujących przepisów dla
pojazdów kategorii N3. Model matematyczny (przekazu wizualnego pośredniego
z otoczenia pojazdu - transmitowanego przez lusterka wsteczne będące wyposażeniem
pojazdu) w oparciu o program obliczeniowy w języku programowania C++ przy
wykorzystaniu biblioteki Open GL, działający pod systemem Microsoft Windows –
symulował obiekt badań. Ponadto przedstawiono wyniki badań, których celem było
określenie przydatności doświetlenia obszaru kół naczepy oraz dobranie optymalnych
technicznych rozwiązań tego doświetlenia. Badano doświetlenie obszaru kół naczepy, na
który najeżdżają przy skręcie. W artykule przedstawiono również wytyczne do otrzymania
certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami
dla pojazdu zabudowanego na ambulans drogowy. Opisano wymagania normy
PN-EN 1789 oraz badania sprawdzające jakim musi być poddany pojazd z tego typu
zabudową.

SELECTED TOPICS OF THE RESEARCH CONDUCTED
IN VEHICLE TYPE-APPROVAL AND TESTING DEPARTMENT
This article describes the research of influence of a main right hand side rear-view mirror
of class II position on its dimensions in the aspect of current legislation applicable to
category N3 vehicles. The object of the research was simulated as a visual indirect
transmission of a vehicle’s surrounding seen in a vehicle’s rear-view mirror using
a mathematical model created in C++ programming language incorporating an Open GL
library and working under Microsoft Windows operating system. Apart from that,
experiment results were presented as a feasibility of illumination of a semi-trailer wheels’
area and optimisation of that illumination. Also, the thesis on the necessity for more
intense illumination of that area was verified. The vehicle tested was a four axle Wielton
oversize semi-trailer and additional illumination of wheel area was verified.
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Wprowadzenie
Pion badań pojazdów, (który obecnie nosi nazwę Zakładu Homologacji i Badań
Pojazdów - ZBH) istnieje od momentu powstania Instytut Transportu Samochodowego.
Badania pojazdów od początku były związane z dopuszczeniem ich do ruchu.
Wykonywano je na rzecz Ministerstwa Transportu, a później na rzecz Komisji Oceny
Typu Pojazdów. Od 1984 roku badania te prowadzone były w systemie badań
homologacyjnych typu pojazdu. Były one oparte na pierwszej transpozycji dyrektywy
70/156/EWG (wówczas nieobowiązkowej nawet w EWG). Z chwilą wejścia Polski do
Unii Europejskiej system został zsynchronizowany z wymaganiami unijnymi.
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów jest akredytowanym laboratorium przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) pod numerem AB503. Corocznie ZBH wykonuje kilkaset
badań homologacyjnych typu pojazdu łącznie z tzw. cząstkowymi badaniami przedmiotów
wyposażenia i części. Dla ułatwienia przeprowadzenia procedury homologacji (w ramach
dyrektywy 2007/46/WE) Instytut Transportu Samochodowego w 2010 roku nawiązał
również współpracę z Łotewską Władzą Homologacyjną
Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano wybrane kierunki działalności
badawczej Zakładu.
1. Badania samochodów w zakresie zwiększenia widoczności pośredniej
Transport jest działem gospodarki silnie oddziaływującym na rozwój gospodarczy
państwa. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu jest transport
samochodowy.
Rozwijającemu się szybko transportowi samochodowemu towarzyszy również wzrost
ubocznych negatywnych skutków jego rozwoju. Są to między innymi wzrost emisji hałasu,
wzrost emisji zanieczyszczeń zawartych w gazach spalinowych wydalanych przez silniki
samochodów, wzrost liczby kolizji i wypadków uczestników ruchu drogowego itp.
Zwiększenie rozległości obszarów, które mogą być obserwowane przez kierującego za
pomocą urządzeń widoczności pośredniej zmniejsza zagrożenia powstawania kolizji lub
wypadku. Te zwiększone wymagania dotyczą pojazdów nowo wyprodukowanych.
Pojazdy eksploatowane dotychczas stanowią dalej źródło potencjalnych wypadków.
Wysoki poziom zagrożenia wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanych
ograniczeniem obszaru obserwowanego można obniżyć przeprowadzając „retrofitting”
(doposażenie) używanych samochodów [3]. Może to się odbyć na dwa sposoby. Pierwszy
– wymiana starych kompletnych lusterek wstecznych na nowe oraz doposażenie
dodatkowymi lusterkami wstecznymi. Drugi – doposażenie w zakresie tej cechy przez
wymianę samych szkieł lusterek wstecznych na nowe o powiększonej krzywiźnie –
zgodnie z nowymi wymogami.
W celu oceny możliwości drugiego wariantu przeprowadzono analizę porównawczą.
Polegała ona na określeniu zależności minimalnych wymiarów lusterek wstecznych
(wysokość x szerokość) od wartości promienia krzywizny sfery lusterka wstecznego przy
założeniu, że takie lusterko wsteczne pozwala obserwować obszar wymagany w/g starych
a następnie nowych przepisów.
W rozpatrywanym przypadku obiektem badań jest układ K – P – O (Kierujący –Pojazd
– Otoczenie) a ściślej kierujący w samochodzie obserwujący przez lusterka wsteczne
umieszczone na samochodzie otoczenie pojazdu, którego nie jest w stanie obserwować
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bezpośrednio [4]. Zaś przedmiotem badań jest pośredni przekaz wizualny dokonywany za
pomocą lusterek wstecznych będących wyposażeniem pojazdu.

Rys. 1. Widok w pozycjach pomiarowych – manekin z głowicą halogenową wewnątrz kabiny
Fig. 1. View of measurement positions - a manikin with a halogen head inside cabin.

Sygnał jest odbierany zmysłem wzroku w zakresie fal o wartościach odpowiadających
naturalnemu światłu widzialnemu przez człowieka. Analizę porównawczą przeprowadzono
wykorzystując model matematyczny obiektu badań opracowany przez autora [5] oraz
opracowany na podstawie modelu programu w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki
Open GL.

Rys. 2. Schemat pomiaru wysokości lusterka wstecznego – b, klasa V (bliskiego widzenia)
nad jezdnią, wymiary lusterka wstecznego oraz rzeczywisty widok wnętrza kabiny
z umieszczonym lusterkiem wstecznym sferycznym klasy V
Fig. 2. Rear-view mirror height measurement - b, class V (close proximity);
rear-view mirror dimensions and actual view of driver’s cabin interior with a class V
(close proximity) rear-view.
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Minimalna szerokość zwierciadła S1C
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Rys. 3. Wykres minimalnych wartości S- szerokości lusterka wstecznego szerokokątnego klasy IV
w zależności od wartości promienia krzywizny r sfery tworzącej lusterko wsteczne,
dla b = 2400 mm
Fig. 3. Diagram of minimum values of S - wide angle class IV rear-view mirror width in relation to
rear-view mirror curvature radius r, for b = 2,400 mm.

Badano zależność pomiędzy rozległością obszarów obejmowanych przez lusterka
wsteczne klasy IV i V będące w wyposażeniu samochodów ciężarowych a wartością
promienia krzywizny lusterka wstecznego. Uzyskane wyniki potwierdzono badaniami na
obiekcie rzeczywistym. Koncepcję tych badań przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
Dotychczas obowiązywało wymaganie określające, że promień krzywizny sfery lusterka
wstecznego nie może mieć wartości mniejszej niż 400 mm. Dyrektywa 2003/97/WE [2, 6]
zmniejszyła tę wartość do 300 mm.
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Rys. 4. Wykres minimalnych wartości W – wysokości lusterka wstecznego bliskiego widzenia
klasy V w zależności od wartości promienia krzywizny r sfery tworzącej lusterko wsteczne,
dla b = 2400 mm
Fig. 4. Diagram of minimum values of W - close proximity class V rear-view mirror width in
relation to rear-view mirror curvature radius r, for b = 2,400 mm.
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Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresu na rys. 4 i 5. Na osi Y znajdują się
następujące wielkości: wysokość lusterka wstecznego i jego szerokość, niezbędne dla
objęcia wzrokiem obszaru wymaganego w przepisach. Na osi X znajduje się wielkość
opisująca promień krzywizny sfery, z której wycięto lusterka wsteczne. Ocenę
przeprowadzono dla lusterek wstecznych klasy IV (szerokokątnych) i V (bliskiego
widzenia). Stare wymaganie dotyczy minimalnego obszaru wymaganego w Dyrektywie
321/88/EWG [1]. Nowe wymaganie dotyczy minimalnego wymaganego w Dyrektywie
2003/97/WE.
Analizując wykresy na rysunkach 3 i 4, dojdziemy do wniosku że proponowana
wymiana samych elementów lusterek wstecznych (szkieł) w już istniejących obudowach
lusterek wstecznych samochodu nie zapewni wymaganej widoczności powiększonego
nowego obszaru wokół samochodu. Należy zastosować nowe, znacznie większe lusterka
wsteczne, szczególnie do samochodów w których lusterko wsteczne bliskiego widzenia
klasy V jest na wysokości poniżej 2800 mm.
W trzecim programie działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego Komisja Europejska
WE zobowiązała się do zbadania możliwości doposażenia samochodów ciężarowych
wprowadzonych już do ruchu drogowego w urządzenia służące do pośredniego widzenia
mające na celu zmniejszenie martwego pola i przyczynienia się w ten sposób do
zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
W dziesięcioletnim harmonogramie zawartym w sprawozdaniu końcowym
zatytułowanym „Konkurencyjny system prawny dla przemysłu motoryzacyjnego w XXI
wieku” grupa wysokiego szczebla CARS 21 zaleciła przyjęcie zintegrowanego podejścia
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, obejmującego obowiązkowe wprowadzenie
nowych elementów bezpieczeństwa, takich jak lusterka wsteczne, mające na celu
zmniejszenie martwego pola samochodów ciężarowych.
Urządzenia służące do widzenia pośredniego, jak lusterka wsteczne szerokokątne
i lusterka wsteczne bliskiego widzenia, kamery z ekranami w kabinie kierowcy lub inne
systemy, powiększają pole obserwowane przez kierowcę i zmniejszają zagrożenia
uczestników ruchu wypadkami. Dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 2003 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów
wyposażonych w te urządzenia daje duże możliwości ograniczenia liczby śmiertelnych
ofiar wypadków, ale dotyczy wyłącznie nowo zarejestrowanych pojazdów. Ponadto
w dotychczas eksploatowanych samochodach, nadal występuje znacznie bardziej
ograniczona widoczność w stosunku do pojazdów kompletowanych według wymagań
nowej dyrektywy. Samochody te mają z tego powodu zwiększoną podatność wypadkową.
Należy z duża pieczołowitością zbadać i rozważyć jak można i co należy zrobić, aby
wspomóc kierujących w zakresie poprawy widoczności w samochodach dotychczas
użytkowanych. Będzie to miało niebagatelne znaczenie dla systemu bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
Niejasne są zapisy przepisu dotyczące obszaru leżącego za pojazdem. Nieprecyzyjnie
określono obowiązek ich spełnienia oraz których kategorii i rodzajów mają dotyczyć.
Zarówno w poprzednich wymaganiach, jak i w obecnych nie poruszono i nie rozwiązano
problemu braku możliwości obserwacji obszaru za ciągniętą przyczepą lub naczepą –
kategoria pojazdów O (przyczepy, naczepy). Szczególnie jest to ważne przy cofaniu
zespołu pojazdów.

105

Transport Samochodowy 3-2012

2. Badanie dodatkowego oświetlenia naczepy, oświetlającego obszar jezdni, na który
najeżdżają jej koła
Celem badań było określenie przydatności doświetlenia obszaru kół naczepy oraz
dobranie optymalnych technicznych rozwiązań tego doświetlenia. Podstawą badań było
zweryfikowanie tezy o potrzebie doświetlenia i jego przydatności w naczepie. Obiektem
badań była naczepa czteroosiowa marki Wielton typ NJ58, przeznaczona do przewozu
ładunków ponadgabarytowych. W szczególności badaniom poddano doświetlenie obszaru
kół naczepy na który najeżdżają przy skręcie. Celem eksperymentu było sprawdzenie
jakości dodatkowego oświetlenia naczepy. Lampy umieszczone są w taki sposób, aby
oświetlały podłoże przed pierwszą osią naczepy. Takie zamocowanie lamp daje
kierującemu zespołem pojazdów możliwość obserwacji obszaru na który najeżdżają koła
naczepy przy skręcie. Oświetlenie jest najbardziej przydatne podczas manewrowania ze
skrętem. Dobrano dwie lampy marki Proplast (rys. 6) nr katalogowy 40 48 003
(PK 22s/H3) do obu strony naczepy według schematu na rys. 5. Pomiary: badania polegały
na pomiarze rozległości oraz rozkładzie natężenia oświetlenia na poziomie jezdni, dla
różnych wysokości zamocowania lampy według schematu na rys. 7, z wykorzystaniem
siatki pokazanej na rys. 4.
Tabela 1
Dane techniczne naczepy i dane identyfikacyjne obiektu badań:
Table 1
Semi-trailer technical and identification data:
Marka:

Wielton

Typ:

NJ58

Kategoria pojazdu:

O4

Liczba osi i kół:

4 osie, 16 kół

Liczba i położenie osi kierowanych:

A – 1 / 4 czwarta
B – 2 / 3 i 4 trzecia i czwarta
A – 5695 ÷ 5755 + 1310 + 1310 + 1310 mm
B – 5695 ÷ 10755* + 1310 + 1310 + 1310 mm
*) przy przewozie ładunków ponadgabarytyowych
A – 13000 ÷ 13430
B – 13000 ÷ 18430 mm*
*) przy przewozie ładunków ponadgabarytowych
80 kN

Rozstaw osi:

Długość:

Maksymalny nacisk osi:
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Rys. 5. Widok modelu i koncepcji zabudowania dodatkowego oświetlenia obszaru, na który
najeżdżają koła
Fig. 5. Visualisation of a model and additiona illumination of wheel area concept.

Pomiar na obiekcie rzeczywistym przeprowadzono około godziny 23, tak aby
zachowane były warunki w jakich wykorzystywane będzie oświetlenie. Do pomiaru
wykorzystano luksomierz marki Minolta model T 10 oraz zasilacz stabilizowany ZS – 20.
Pierwszy pomiar został wykonany przy zamocowaniu lampy na wysokości 100cm na
stelażu (rys. 7). Pomiary wykonano w laboratorium – ciemnia, Pracownia Badań
Widoczności Ergonomii i Oświetlenia ZBH. Zestaw pomiarowy pokazano na rys. 8. Na
rys. 9 zilustrowano przeprowadzone pomiary rozkładu natężenia oświetlenia w obrębie kół
naczepy.

Rys. 6. Dane techniczne lampy dobranej do zamocowania na przyczepie
Fig. 6. Technical data of the lamp selected for mounting on a trailer.
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Rys. 7. Schemat stanowiska do pomiaru natężenia oświetlenia przy zamocowaniu lampy na
wysokości 100 cm nad podłożem (widok z przodu i widok z boku)
Fig. 7. Schematic view of the measurement of illumination density of a lamp positioned 100 cm
above the ground (front and side view)

Rys. 8. Kompletacja stanowiska pomiarowego do badania rozsyłu światła lampy
(widok z góry z boku)
Fig. 8. Measurement set for lamp illumination distribution testing
(top-side view).

Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na poziomie gruntu dla lampy zamocowanej
na wysokości 100 cm przedstawiono na rys. 11.

Rys. 9. Widok stanowiska pomiarowego rozkładu natężenie oświetlenia w obrębie kół naczepy pomiar z wykorzystaniem arkusza ze współrzędnymi (zdjęcie bez i z lampą błyskową)
Fig. 9. Measurement set for lamp illumination distribution testing of the semi-trailer wheel area measurement taken using co-ordinate grid (photo without and with flash)

108

Wybrana problematyka…

Rys. 10. Schemat zamocowania lampy na naczepie i położenie względem podłoża
Fig. 10. Schematic drawing of the lamp location in relation to the ground
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Rys. 11. Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie w poziomie gruntu - zależność od miejsca
w obszarze statywu, E – natężenie pola w luksach [lx]
Fig. 11. Light density E in lux [lx] diagram on the ground level
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Rys. 12. Natężenie oświetlenia w zależności od miejsca na jezdni w obszarze koła lewego, E –
natężenie pola w luksach [lx]
Fig. 12. Light density E in lux [lx] diagram on the ground level in the area of left wheel
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Rys. 13. Rozkład natężenia oświetlenia w zależności od miejsca na jezdni w obszarze koła prawego,
E – natężenie pola w luksach [lx]
Fig. 13. Light density E in lux [lx] diagram on the ground level in the area of right wheel

Drugi pomiar przeprowadzono dla lampy zamocowanej na naczepie. Wykonano dwa
osobne pomiary dla lewej oraz prawej strony obiektu. Lampa zamocowana na przyczepie
znajdowała się na wysokości 60 cm. Na rysunkach 12 i 13 przedstawiono wyniki pomiaru
rozsyłu światła. Na rys. 14 przedstawiono widok lampy zamocowanej na naczepie
przygotowanej do przeprowadzenia pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia w obrębie
kół naczepy.

Rys. 14. Widok lampy zamocowanej na naczepie z lewej i prawej strony w obrębie kół naczepy
oraz obszar oświetlany przez lampę z prawej strony naczepy w obrębie jej kół
Fig. 14. View of the lamp fixed on the left and right side in its wheel area and its illuminated area

3. Badania pojazdów przebudowanych na ambulanse sanitarne
Instytut Transportu Samochodowego jest jednostką notyfikowaną do wykonywania
badań na zgodność z Polską Normą PN-EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami. Badania
przeprowadza Zakład Homologacji i Badań Pojazdów ITS-u. Norma PN-EN 1789 wraz
z późniejszymi zmianami „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe”
jest polską wersją Normy Europejskiej EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami, w której
określono wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów
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drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami oraz
wymagania dotyczące przestrzeni przedziału dla pacjenta.

Rys. 15. Wygląd oznakowania ambulansu [8]
Fig. 15. Ambulance marking [8]

Wymagania określono dla kategorii ambulansów drogowych wybranych na podstawie
wzrastającego poziomu leczenia, które może być w nich wykonywane. Są to ambulans do
transportu pacjentów (typy A1; A2), ambulans ratunkowy (typ B) i ruchoma jednostka
intensywnej opieki (typ C). W Polsce podstawą prawną uzyskania certyfikatu ambulansu
drogowego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1789 jest Ustawa z dnia
8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191 poz. 1410
z 20 października 2006 r. Art. 36 ust. 2) oraz Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne
z dnia 15 luty 2010r. Trwają również prace w Unii Europejskiej mające na celu
wprowadzenie obowiązku uzyskania certyfikatu na zgodność z normą EN 1789,
umożliwiającego uzyskanie w następnym etapie świadectwa homologacji na samochód
sanitarny (ambulans) (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 678/2011 z dnia 14 lipca 2011r.).
Datą wprowadzenia niniejszego obowiązku jest 29.10.2012.
Otrzymanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1789 wraz
z późniejszymi zmianami przez osobę (firmę) ubiegającą się o ten certyfikat sprowadza się
do sprawdzenia przez jednostkę badawczą (posiadającą akredytację w tym zakresie)
wszystkich wymagań zawartych w powyższej normie, zaś wykonanie wymienionych
poniżej badań powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. świadectwami
homologacji części lub cech pojazdu, sprawozdaniami z badań lub certyfikatami
stwierdzającymi zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi
w przepisach bądź normach właściwościami.
Pojazd kategorii M1, który po zabudowie posiada cechy pojazdu uprzywilejowanego,
musi spełniać wymagania dyrektywy 70/156/EWG wraz z późniejszymi zmianami
i odrębnych dyrektyw dotyczących ambulansów lub odpowiednich wymagań krajowych
dotyczących zatwierdzania pojazdów [7].
Procedura uzyskania certyfikatu ITS składa się z dwóch etapów: przygotowania
dokumentacji i dostarczenia pojazdu do jednostki badawczej. Dokumentacja zgłoszeniowa
powinna zawierać porozumienie z producentem pojazdu podstawowego, zlecenie
wykonania badań, dokument informacyjny, kopię KRS lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej oraz wynik oceny wstępnej firmy (zakładu).
Dokument informacyjny zaś powinien zawierać informacje ogólne pojazdu, ogólne cechy
konstrukcyjne pojazdu oraz podstawowe dane techniczne pojazdu po zabudowie.
Dostarczenie pojazdu do jednostki badawczej umożliwia przeprowadzenie badań
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wykonania ambulansu drogowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami.
Przeprowadza się następujące badania [7]:
- przyspieszenia pojazdu mierzone w ruchu drogowym, gdzie pojazd obciążony do
maksymalnej masy całkowite powinien móc przyspieszać od 0 m/s do 22,22 m/s
w czasie 35s,
- kompatybilności elektromagnetycznej mającej na celu sprawdzenie zdolności danego
urządzenia elektrycznego lub elektronicznego (np. panela) sterowania, który odpowiada
za poprawne działanie instalacji elektrycznej, oświetlenia przedziału dla pacjenta,
oświetlenia zewnętrznego pojazdu) do poprawnej pracy w określonym środowisku
elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego
zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku,
- szybkości spalania wszystkich materiałów użytych do wykonania wnętrza ambulansu,
która to powinna być mniejsza niż 0,001666 m/s, co wpływa na bezpieczeństwo osób
w przedziale dla pacjenta,
- gabarytów pojazdu, które to powinny zgodne ze dyrektywą 92/21/EWG wraz
z późniejszymi zmianami (długość i szerokość), zaś wysokość nie powinna przekraczać
3m (mierzona dla masy własnej pojazdu z pominięciem giętkiej anteny),
- wymiarów przedziału dla pacjenta (przestrzeń ergonomiczna), które polegają na
pomiarze takich wielkości jak: długość, szerokość i wysokość przedziału dla pacjenta,
odległość od zespołu utrzymującego nosze do dachu, odległość między środkiem
siedzenia i dachem oraz odległość miedzy środkiem siedzenia i pokryciem podłogi.
Oprócz tego dokonywane są pomiary kąta ładowania noszy oraz wymiarów foteli dla
pacjenta i obsługi. Odpowiednie zaprojektowana przestrzeń ergonomiczna przedziału
dla pacjenta pozwala na wykonanie niezbędnej pomocy poszkodowanej osobie podczas
ruchu pojazdu jak również na postoju,
- układu wentylacyjnego pojazdu, który powinien zapewniać minimum 20 wymian
powietrza / 3600 s, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu,
- regulacji temperatury ogrzewania i chłodzenia przedziału dla pacjenta. Układ
ogrzewania powinien być tak zaprojektowany, że przy temperaturze 263 K na zewnątrz
i wewnątrz, lub w nadzwyczaj zimnych strefach o temperaturze 250 K, ogrzanie do
temperatury co najmniej 278 K nie powinno trwać dłużej niż 900 s. Po upływie 1800 s
w przedziale dla pacjenta temperatura powinna osiągnąć co najmniej 295 K. Temperaturę
wewnątrz mierzy się w środku noszy i w środkowym punkcie pomiędzy wylotami
grzejnika, jeżeli tych wylotów jest kilka. Układ chłodzenia zaś powinien być taki, że przy
temperaturze 305 K na zewnątrz i wewnątrz, ochłodzenie w przedziale dla pacjenta do
temperatury około 300 K nie powinno trwać dłużej niż 900 s. Po upływie zaś 1800 s
w przedziale dla pacjenta temperatura powinna osiągnąć co najwyżej 298 K. Temperaturę
wewnątrz przedziału dla pacjenta mierzy się w środku noszy i w środkowym punkcie
pomiędzy wylotami chłodzenia (jeżeli tych wylotów jest kilka),
- natężenia oświetlenia przedziału dla pacjenta, mające na celu pomiar natężenia światła
nad noszami na których znajduje się pacjent oraz przestrzeni je otaczającej,
- poziomu hałasu we wnętrzu, mające na celu pomiar poziomu hałasu w przedziale dla
pacjenta, który to nie powinien przekraczać 70 dB(A) przy 16,66 m/s lub 40%
maksymalnej prędkości, zależnie od tego, która z wartości jest niższa i 78 dB(A) przy
33,33 m/s lub 60% maksymalnej prędkości, zależnie od tego, która z wartości jest
niższa,
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- badania wytrzymałościowe układów podtrzymujących i zamocowań np. wyroby
medyczne, wyposażenie i przedmioty normalnie przewożone w ambulansie drogowym,
które to powinny być przytwierdzone, zainstalowane lub rozmieszczone tak, aby nie stały się
pociskiem, gdy poddawane są przyspieszeniom/hamowaniom o wartości 0,01g
w kierunkach do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i pionowo. Badania te mają na celu
ocenę systemu bezpieczeństwa osób znajdujących się w przedziale dla pacjenta.
Ponadto ocenia się: umiejscowienie i parametry akumulatora i alternatora, dodatkową
instalację elektryczną, przegrodę oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału pacjenta.
4. Nowoczesne pomiary fotometryczne oświetlenia samochodowego
W samochodowej technice świetlnej matrycowy miernik luminancji i barwy, po
spełnieniu określonych warunków, może znaleźć zastosowanie podczas pomiarów
podstawowych wielkości fotometrycznych i kolorymetrycznych [9, 10]. Najprostszym
zastosowaniem są pomiary rozkładu luminancji oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej
(rys. 16) wykonywane wg Regulaminu nr 4 ONZ [13]. Możliwość jednoczesnego
wyznaczenia wartości we wszystkich punktach pomiarowych oraz obliczenie gradientów
luminancji między punktami pozwala na skrócenie czasu pomiarów, co ma bardzo duże
znaczenie zwłaszcza przy wyznaczaniu dopuszczalnych zakresów położenia lampy
względem tablicy (przemieszczanie lampy w osi pionowej, poziomej oraz prostopadłej do
powierzchni tablicy), przy których spełnione są wymagania regulaminu. Podczas
pomiarów, w celu wyeliminowania zniekształceń geometrycznych obrazu wprowadzanych
przez układ optyczny miernika, należy stosować możliwie długą ogniskową oraz dużą
odległość fotometrowania. Ponadto stosowanie małej odległości, przy mierniku centralnie
ustawionym względem tablicy, powodowałoby zniekształcenia okrągłego obszaru
pomiarowego do postaci elipsy, tym większe im dalej od osi optycznej układu
pomiarowego, co należałoby uwzględnić podczas analizy obrazu. Innym zastosowaniem
miernika matrycowego są pomiary natężenia oświetlenia np. świateł mijania i drogowych
reflektorów samochodowych [15]. Możliwe jest to pod warunkiem zastosowania ekranu
pomiarowego o znanym i stałym współczynnika odbicia, odbijającego w sposób
nieselektywny i równomiernie rozproszony. Wówczas, zgodnie z prawem Lamberta,
luminancja w danym punkcie powierzchni jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia,
a zatem na podstawie obrazu rozkładu luminancji można w prosty sposób wyznaczyć
rozkład natężenia oświetlenia (rys. 17).

Rys. 16. Przykład realizacji pomiarów luminancji urządzeń oświetlających tylną tablicę
rejestracyjną
Fig. 16. Example of a rear registration plate illumination measurement
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Potrzeba zastosowania odpowiedniej powierzchni ekranu i utrzymanie jej w czystości
jest pewną niedogodnością tej metody, zwłaszcza ze względu na jego wymagane wymiary,
które przy odległości fotometrowania 25 m wynoszą aż 8 m x 4 m.
Zastosowanie miernika matrycowego do tego typu pomiarów, poza przyspieszeniem
ich wykonania np. podczas szukania minimum i maksimum wartości w danym obszarze,
umożliwia także wielokrotną analizę wartości, co pozwala na znalezienie optymalnego
ustawienia punktów i obszarów pomiarowych względem granicy światła i cienia.
W metodzie tradycyjnej zwykle kolejność jest odwrotna, najpierw granica światła i cienia
ustawiana jest wzrokowo a następnie wykonywane są pomiary luksomierzem, z ręcznie
przemieszczanym fotodetektorem. W przypadku uzyskania negatywnych wyników,
niezbędna jest korekta ustawienia i wykonanie ponownych pomiarów. Dopiero w sytuacji
braku możliwości odpowiedniego ustawienia wzrokowego granicy dopuszcza się
zastosowanie tzw. instrumentalnej metody ustawienia reflektora, realizowanej na
podstawie analizy gradientu granicy światła i cienia. Ponadto przy zastosowaniu
kolorymetru matrycowego istnieje możliwość analizy rozkładu barwy światła, co ma
istotne znaczenie przy badaniu reflektorów soczewkowych, w których może występować
zjawisko rozszczepienia światła na granicy światła i cienia (rys. 17), co nie jest możliwe
do wychwycenia przy zastosowaniu tradycyjnego kolorymetru.

Rys. 17. Rozkłady natężenia oświetlenia świateł mijania reflektorów samochodowych (od góry:
reflektor z żarówką halogenową kategorii H4, reflektor ze źródłem wyładowczym kategorii D2S)
Fig. 17. Illumnination distribution diagram of vehicle headlamps
(top: category H4 halogen light source lamp; bottom: category D2S discharge light source lamp)

Na podobnej zasadzie, matrycowy miernik luminancji może być wykorzystywany
w przyrządzie stosowanym na stacjach diagnostycznych (rys. 19) do ustawiania
reflektorów na pojeździe (światło mijania, drogowe lub przeciwmgłowe) [11].
W wykonaniu tradycyjnym przyrząd ten składa się z układu optycznego rzutującego obraz
plamy świetlnej na ekran z narysowaną linią przebiegu granicy światła i cienia. Regulacja
ustawienia świateł wykonywana jest metodą wzrokową. W punkcie HV (punkt osi
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optycznej) znajduje się fotodetektor umożliwiający wykonanie pomiaru światłości światła
drogowego. Umieszczenie w obudowie takiego przyrządu matrycowego miernika
luminancji umożliwia wykonanie analizy rozkładu natężenia oświetlenia ekranu oraz
precyzyjne ustawienie granicy światła i cienia na podstawie obliczeń wykonanych przez
specjalnie opracowany program komputerowy.
Ponadto możliwe jest także jednoczesne wykonanie szybkich pomiarów kontrolnych
natężenia oświetlenia we wszystkich newralgicznych punktach pomiarowych, podobnie
jak podczas badań homologacyjnych.

a) składowa CIE x

b) składowa CIE y
Rys. 18. Rozkład barwy światła reflektora soczewkowego z widoczną aberracją chromatyczną
Fig. 18. Colour light distribution of a lens type lamp with a visible chromatic aberration

Zastosowania tego rozwiązania praktycznie eliminuje możliwość niewłaściwego
ustawienia reflektora, co może mieć miejsce przy tradycyjnym subiektywnym ustawieniu
wzrokowym. Nawiązując do zagadnień diagnostyki oświetlenia warto też wspomnieć
o nowych możliwościach pomiarowych jakie stwarza zastosowanie mierników
matrycowych w zakresie badań lamp sygnałowych [14]. Obecnie, w ramach zabiegów
diagnostycznych wykonywane jest tylko wizualne sprawdzenie działania, czyli świecenia
poszczególnych lamp. Tymczasem praktyka pokazuje, że parametry fotometryczne lamp
sygnałowych mogą ulegać istotnym zmianom podczas eksploatacji pojazdu np. w wyniku
zabrudzenia wnętrza lampy lub korozji materiałów, co może skutkować nie dostrzeżeniem
wysyłanego sygnału np. światła hamowania lub kierunku jazdy i doprowadzić do kolizji.
Podczas badań diagnostycznych wystarczające byłoby sprawdzenie zgodności
z wymaganiem wartości światłości lampy emitowanej w kierunku osi odniesienia oraz
barwy światła. Do tej pory wykonanie tych pomiarów, ze względu na potrzebę eliminacji
wpływu oświetlenia zewnętrznego, wiązałoby się z dość kłopotliwym demontażem lampy
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lub umieszczeniem całego pojazdu w ciemni fotometrycznej.
Jest to kolejny przykład, w którym doskonale sprawdza się matrycowy miernik
luminancji i barwy. Pomiary luminancji można wykonać w warunkach stacji
diagnostycznej. Składowa oświetlenia zewnętrznego może zostać wyeliminowana na
podstawie pomiaru luminancji klosza zgaszonej lampy, poprzez odjęcie tej wartości od
wartości luminancji świecącej lampy. Miernik należy ustawić w możliwie dużej
odległości, na tyle na ile pozwalają warunki pomieszczenia. Oś optyczną miernika należy
ustawić zgodnie z osią odniesienia badanego światła. Na podstawie wartości luminancji
klosza lampy zmierzonej w punkcie osi odniesienia (w obszarze o znanej powierzchni)
możliwe jest obliczenie światłości lampy. Jednocześnie możliwe jest wykonanie analizy
rozkładu barwy światła np. lampy kierunku jazdy [12]. Pozwala to na wyeliminowanie
sytuacji, w której, w przypadku zastosowania żarówki z barwioną bańką, nastąpiło
złuszczenie filtru (rys. 20) powodując zmianę barwy światła.

Rys. 19 Przyrząd do ustawiania świateł z miernikiem matrycowym oraz wyniki pomiaru
Fig. 19. Light adjustment apparatus with a matrix measuring element and test results

Realizacja pomiarów strumienia świetlnego samochodowych źródeł światła
teoretycznie również jest możliwa. Można wykonać je w typowej kuli Ulbrichta np. na
podstawie pomiarów luminancji szyby rozpraszającej, umieszczonej w okienku
pomiarowym, przeznaczonym do zamontowania głowicy luksomierza.
Podobnie jak przy tradycyjnej metodzie, w pierwszej kolejności należy wykonać
kalibrację stanowiska przy pomocy wzorca strumienia świetlnego. Jednak ze względu na
brak potrzeby analizy rozkładu luminancji analizowanego obszaru (do obliczeń strumienia
świetlnego wystarczająca jest wartość średnia) zastosowanie tak skomplikowanego
urządzenia jakim jest matrycowy miernik luminancji wydaje się być nie uzasadnione. Tym
bardziej, że wprowadziłoby to dodatkowe błędy pomiarowe, których pozbawiona jest
metoda tradycyjna.
Podobnie wygląda sprawa pomiaru współczynnika odblasku. Zastosowanie miernika
matrycowego jest uzasadnione jedynie w przypadku potrzeby analizy rozkładu
współczynnika odblasku na danej powierzchni, co obecnie nie jest wymagane
w przepisach normatywnych. Nowym zastosowaniem w tej dziedzinie mogą być badania
eksploatacyjne znaków drogowych w zakresie zmiany współczynnika odblasku i barwy.
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Pewne trudności może tu jednak sprawiać zachowanie zalecanej geometrii pomiaru (kat
oświetlenia, kąt obserwacji) oraz potrzeba stosowania odpowiedniego oświetlacza, a także
wyeliminowania wpływu oświetlenia z obcych źródeł światła.

CIE - x

CIE - y

Rys. 20. Wyniki pomiaru barwy światła lampy kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem i żarówką
z uszkodzonym filtrem barwy żółtej samochodowej
Fig. 20. Test results of a direction indicator lamp with a non-colour lens and a bulb
with damaged yellow filter

Dużym ograniczeniem w zakresie stosowania mierników matrycowych do badań
homologacyjnych oświetlenia pojazdów jest ich nieunormowana pozycja prawna.
Poszczególne dokumenty normatywne i regulaminy przywołują jedynie tradycyjne metody
pomiaru. Dlatego, do czasu opracowania przez CIE raportu technicznego ze specyfikacją
wymagań dla poszczególnych parametrów mierników matrycowych, ich wykorzystanie do
badań homologacyjnych nie jest dopuszczone. Jedynym wyjątkiem jest możliwość
stosowania tego typu mierników podczas badań kontroli zgodności produkcji przez
producenta wyrobu homologowanego, pod warunkiem wykazania, że metoda jest
ekwiwalentna do metody znormalizowanej.
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