
Instalacja elektryczna pojazdu 

Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone początkowo do zapłonu 

silnika, obejmuje obecnie większość elementów wyposażenia pojazdu. Wobec dynamicznego rozwoju 

elektrotechniki i elektroniki wzrasta procentowy udział wyposażenia       elektrycznego w pojedzie 

mechanicznym.  Instalacje elektryczne w pojazdach są instalacjami prądu stałego lub kombinacjami 

instalacji elektrycznej prądu stałego oraz prądu przemiennego.   W obydwu rodzajach instalacji warto 

napicia jest uwarunkowana obecności akumulatora, o napiciu znamionowym 6, 12 lub 24V. Napięcie 

znamionowe 12V stosuje si w samochodach osobowych i dostawczych, natomiast w pojazdach 

ciężarowych i autobusach napięcie 24V, z możliwości podłączania odbiorników 12V.  Wszystkie 

instalacje elektryczne ze względu na liczb przewodów łączących odbiorniki energii elektrycznej ze 

źródłem energii dzieli si na :  

a) układ dwuprzewodowy, w którym jeden przewód stanowi metalowe czci konstrukcji pojazdu, tzw. 

"masa". W układzie tym odbiorniki s połączone jednym zaciskiem, za pomoc przewodu ze źródłem 

prądu, a drugim z mas pojazdu, do której jest dołączony drugi biegun źródła prądu. Układ taki 

nazywany jest także układem jednoprzewodowym;  

b) układ dwuprzewodowy izolowany, w którym każdy odbiornik jest połączony dwoma przewodami 

ze źródłem prądu;  

c) układ dwuprzewodowy dwunapięciowy, w którym "masa" stanowi przewód "zerowy". W układzie 

tym wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem rozrusznika zasilane są napiciem 12V, natomiast rozrusznik w 

czasie rozruchu napiciem 24V;  

d) układy wieloprzewodowe, które łączą odpowiednie odbiorniki z odpowiednimi źródłami prądu o 

określonej wartości napięcia.  Każda instalacja elektryczna w pojeździe obejmuje kilka obwodów, a 

urządzenia elektryczne będące w tych obwodach spełniają określone funkcje. Wyróżnia się więc:  

- obwód zasilania w energię elektryczną, 

 - obwód rozruchowy, 

 - obwód zapłonowy,  

- obwód elektronicznego sterowania wtryskiem paliwa, 

 - obwód oświetleniowy, 

 - obwody przyrządów kontrolno - pomiarowych, 

 - obwód urządzeń sygnalizacyjnych, 

 - obwód urządzeń dodatkowych,  

- obwód urządzeń pomocniczych. 

2.5  UKŁAD OŚWIETLENIOWY   

Głównym zadaniem oświetlenia pojazdu jest :  

- umożliwienie jazdy pojazdu w nocy z prędkością proporcjonalną do zasięgu widoczności; 

 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wszystkim ich użytkownikom.  

Pojazd samochodowy jest wyposażony w różnorodny zestaw układów i urządzeń oświetleniowych. 

Wymagania i warunki techniczne jakim powinno odpowiadać oświetlenie samochodu formułują 

odpowiednie przepisy. 

Światła główne (drogowe i mijania) uzyskiwane są z elementu optycznego składającego się z:  

- odbłyśnika (lustra) w kształcie paraboidalnym, 



 - źródła światła, 

 - szyby rozpraszającej o odpowiednio ukształtowanej rzeźbie.  

Element optyczny zawiera ponadto oprawkę żarówki, urządzenie regulacji ustawiania świateł oraz 

elementy konstrukcyjne umożliwiające mocowanie w obudowie, za całość stanowi reflektor.  Światła 

drogowe i mijania uzyskiwane są z elementów optycznych o zróżnicowanych kształtach 

uwarunkowanych zarówno konstrukcją samochodu (elementy optyczne o kształcie okrągłym i 

prostokątnym), jak równie względami technicznymi, np. uzyskuje się je z jednego lub z dwóch 

elementów optycznych umieszczonych obok siebie.  Wiązka światła emitowana przez szybę 

rozpraszającą elementu optycznego musi mieć odpowiedni kształt (np. światła mijania powinno mieć 

ostrą granicę oświetlonej i nieoświetlonej części płaszczyzny szkła) oraz zróżnicowane oświetlenie 

prawej i lewej strony drogi (asymetryczne światło mijania).  Elementy optyczne wytwarzające światła 

drogowe i mijania mogą być wyposażone w tradycyjne źródła światła, tzn. żarówki dwuwłóknowe o 

mocy 45/40W, lub w żarówki halogenowe typu H1, H3 o mocy 55W (jednowłóknowe), H4 

(dwuwłóknowe) o mocy 60/55W dla napicia 12V i 70/60W dla napicia 24V oraz gazowe lampy 

wyładowcze serii D (rys.2.50). Coraz częściej znajdujące zastosowanie gazowe lampy wyładowcze 

dają prawie dwukrotnie większy strumień świetlny (3000 lm) niż żarówki halogenowe (1500 lm). 

Charakteryzują się bowiem wysoką temperaturą łuku elektrycznego (4000 K) oraz trzykrotnie wyższą 

trwałością (1500 h) niż żarówki halogenowe (około 500h). 

 

 2.6  URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE   

Do urządzeń sygnalizacji zewnętrznej zalicza się światła sygnalizujące obecność pojazdu na drodze 

oraz zamiar zmiany kierunku ruchu lub zatrzymania pojazdu, a także postój samochodu w miejscu 

niebezpiecznym. Do ostrzegania użytkownika drogi o istniejącym niebezpieczeństwie służy sygnał 

dźwiękowy.  Światła sygnalizacyjne nie oświetlają drogi, a tylko są widoczne dla innych użytkowników 

dróg. W związku z tym budowa świateł sygnalizacyjnych  różni się od budowy świateł 

oświetleniowych. Źródła światła stosowane w urządzeniach świateł sygnalizacyjnych mają żarówki o 

mocy (4-21)W. Coraz powszechniej stosuje się te światła diodowe (LED) lub neonowe .  Światła 

hamowania otrzymuje się z lamp mających niewielki odbłyśnik (sferyczny lub paraboidalny), w 

którego ognisku umieszcza się żarnik oraz klosz odpowiednio ryflowany, mający za zadanie nadanie 

danych kierunków i wartości natężenia światła.   Światła pozycyjne przednie otrzymuje się albo z 

osobnej lampy albo z reflektora świateł drogowych i mijania przez umieszczenie poza osi paraboloidy 

odbłyśnika żarówki o mocy 4W.  Światła postojowe, obrysowe i kierunku jazdy boczne otrzymuje się z 

lamp bez odbłyśnika.  Światła awaryjne otrzymuje się z lamp kierunkowskazów przednich i tylnych 

przy zastosowaniu połączeń elektrycznych powodujących ich równoczesną pracę. W obwodzie 

świateł kierunkowskazów ważnym elementem jest nadajnik błysków. Cykliczne błyskanie lamp 

wywołuje się w różny sposób, najczęściej zaś : 

 - przez wykorzystanie cieplnego oddziaływania prądu, nadajniki takie były najbardziej 

rozpowszechnione;  

- poprzez odpowiedni układ elektroniczny, coraz częściej stosowane.  Sygnał dźwiękowy jest 

stosowany w celu ostrzegania użytkowników dróg o zbliżaniu się pojazdu. Najczęściej stosuje się 

sygnał elektroakustyczny. O zasięgu słyszalności sygnału decyduje poziom głośności dźwięku, który 

powinien osiągać wartość powyżej 112dB. 

 

 



2.7 URZĄDZENIA KONTROLNO - POMIAROWE     

Przyrządy kontrolno-pomiarowe dostarczają kierowcy informacji dotyczących parametrów ruchu 

pojazdu (prędkość, długość przebytej drogi), informacji o stanie pracy niektórych zespołów 

samochodu oraz ilości paliwa w zbiorniku. Prawidłowa praca tych urządzeń służy bezpieczeństwu 

ruchu i umożliwia uniknięcia uszkodzeń zespołów samochodu. W samochodach stosuje się 

elektryczny pomiar poszczególnych wielkości, a ponieważ są to wielkości nieelektryczne zachodzi 

potrzeba odpowiedniego ich przetworzenia. Z tego względu urządzenia do pomiaru tych wielkości 

składają się z czujnika (przetwornika sygnału nieelektrycznego) i wskaźnika (miernika wielkości 

elektrycznej) połączonych ze sobą elektrycznie.  Ze względu na sposób działania urządzenia kontrolno 

- pomiarowe dzieli się na mierniki, tj. przyrządy mierzące w sposób ciągły oraz sygnalizatory, które 

sygnalizują przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy układów i zespołów pojazdu.  

 Ze względu na przeznaczenie przyrządy kontrolno-pomiarowe dzieli się na dwie grupy: 

1. przyrządy do kontroli pracy i oceny stanu ważniejszych układów samochodów 

a) przyrządy kontroli pracy obwodów wyposażenia elektrycznego 

b) przyrządy do kontroli pracy silnika 

c) przyrządy do pomiaru prędkości ruchu i długości przebytej drogi przez samochód 

2. komputerowe przyrządy diagnostyczne 

a) systemy pokładowe (czujniki i analizatory umieszczone są w pojeździe) i najczęściej 

monitorują stan techniczny silników, zawierają ponadto elektroniczne tachometry, 

mierniki i wskaźniki chwilowego zużycia paliwa. 

b) systemy stacjonarne (dołączane do pojazdu na czas badań) 

2.8 URZĄDZENIA DODATKOWE  

 Wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia elektryczne zależy od klasy pojazdu. Oprócz 

wyposażenia pojazdu w niezbędne do eksploatacji urządzenia takie jak: wycieraczki szyb, ogrzewanie 

wnętrza nadwozia, sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora, samochody wyższej klasy i o wyższym 

komforcie są wyposażone w serwomechanizmy do podnoszenia dachu,  szyb i  siedzeń, pełną 

klimatyzację wnętrza oraz poduszki powietrzne. Ponadto w nowoczesnych samochodach występuje 

duża grupa urządzeń dodatkowych sterowanych elektronicznie. Ze względu na realizowane funkcje 

można je podzielić na : 

1. układy elektroniczne sterujące silnikiem np. elektroniczne sterowanie pompą wtryskową silnika 

ZS 

2. układy elektroniczne podnoszące poziom bezpieczeństwa jazdy np. układ przeciwdziałający 

blokadzie - ABS i układ regulacji przeciwpoślizgowej - ASR 

3. układy elektroniczne zarządzania 

4. układy elektroniczne przekazujące informacje np. komputer pokładowy określający stan 

samochodu 

5. układy elektroniczne zabezpieczające pojazd przez kradzieżą, 

6. układy elektroniczne podnoszące komfort użytkowania samochodu np. centralny zamek 

 

 


