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1

Johdanto

Nykyaikaisten ajoneuvojen kuljettajaa avustavat järjestelmät kehittyvät tällä hetkellä nopeasti. Yksi näistä järjestelmistä on mukautuvat ajovalot sekä älykäs ajovaloautomatiikka. Uudenlaiset adaptiiviset ajovalotilat perinteisen kauko- sekä lähivalojen rinnalla,
ja automatiikan sulauttaminen ajovaloihin on luonut myös uudenlaisen tarpeen ajovalojen tarkastus- ja säätölaitteistoille. Suurin muutos on tarkkuudessa, jota ajovalojen säätämisessä vaaditaan järjestelmien turvallisen ja oikean toiminnan takaamiseksi. Vaadittavan säätötarkkuuden kasvaminen on seurausta ajovalojen valotehon kasvamisesta
sekä siitä, että ajovalojen ohjaamisesta vastaa ihmisen sijaan auton automatiikka. Näin
ollen tulisi inhimillisen tekijän vaikutus myös ajovalojen säätämisen yhteydessä pystyä
minimoimaan. Ajovalojen säädön tarkastus ja säätö ovat huoltotehtäviä, joiden tarkoituksena on pitää ajoneuvon valot tyyppihyväksynnän vaatimassa kunnossa ja taata näin
niiden turvallisuus tieliikenteessä.
Opinnäytetyö on tehty Robert Bosch Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena on perehtyä uusien ajovalojärjestelmien luomiin vaatimuksiin säätölaitteistoille ja näiden säätölaitteistojen toimintaan sekä käyttöön. Tarkoituksena on myös tarkastella, muuttuuko
valojen tarkastaminen katsastuksen yhteydessä uusien valojärjestelmien takia. Työssä
tutkitaan myös sitä, luovatko nämä valojärjestelmät tarvetta katsastusohjeiden tai lainsäädännön muuttamiseen vai voidaanko nykyisillä ohjeilla luotettavasti ja turvallisesti
tarkastaa myös uusien valojärjestelmien toiminta ja kunto.
Työssä tarkastellaan, millaiset järjestelmät uusien ajovalojärjestelmien luotettavaan tarkastamiseen ja säätämiseen vaaditaan ja miten näitä järjestelmiä käytetään. Jotta valojärjestelmien säätämiseen pystytään perehtymään syvemmin, aloitetaan tarkastelemalla
pääpiirteittäin uusien valojärjestelmien toimintaa ja niihin liittyviä komponentteja.
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Työssä pohditaan, aiheuttavatko uudet järjestelmät tarvetta päivittää katsastustoiminnan tarkastuskriteereitä valojen osalta ja arvioida, millä tavoin pystytään takaamaan ajovalojen kunto, hyväksynnänmukaisuus ja turvallisuus tieliikenteessä myös järjestelmien
ikääntyessä.
Työssä on käytetty tietoja, jotka on kerätty eri valmistajien markkinointi- sekä koulutusmateriaalista, aihetta koskevasta lainsäädännöstä sekä käytössä olevista katsastusohjeista.

2
2.1

Älykkäät ajovalojärjestelmät
Yleistä

Autoalan valojärjestelmät ovat kehittyneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Uusi teknologia on mahdollistanut uudenlaisten ns. älykkäiden valojärjestelmien
kehittämisen ledi- ja xenonvalojen yhteyteen. Tämän lisäksi tuloaan ovat tekemässä uudet lasertekniikkaan perustuvat järjestelmät. Automatiikan tuominen ajovalojen ohjaukseen ja valaisimien huomattavasti parantunut valoteho ovat suurimmat syyt muutoksiin
ajovalojen säädössä ja siinä vaadittavassa tarkkuudessa.
Perinteisissä ajovaloissa on käytettävissä kaksi valotilaa: lyhyen kantaman lähivalot sekä
pitkän kantaman kaukovalot, joita kuljettaja ohjaa manuaalisesti yleensä valoviiksestä
tai muusta kytkimestä. Älykkäistä ajovaloista puhutaan silloin, kun ajovalojen ohjaukseen
käytetään kuljettajan sijaan automatiikkaa. Älykkäät ajovalojärjestelmät jaetaan kahteen
ryhmään: dynaamiset kaukovaloavustimet ja AFS-valojärjestelmä (engl. adaptive front

lighting system) eli adaptiiviset ajovalot. Näitä kahta valojärjestelmää voidaan myös yhdistellä. Näitä valojärjestelmiä ovat kehittäneet useat autoalan toimijat ja valojärjestelmien toimintaperiaatteet vaihtelevat eri valmistajilla.
Kaikki ajoneuvossa sallitut valotilat on määritelty lainsäädännössä ja niille on määrätty
erilaisia vaatimuksia kytkeytymisen ja valaisutehon suhteen. Näistä valotiloista yleisimmät ovat perusvalaisimien C-luokan lähivalo sekä R-luokan kaukovalo.
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AFS-toiminnolla erilaisia valotiloja voi olla useita ja niitä luodaan tilanteen mukaan tarkkailemalla auton muita toimintoja, auton sijaintia, kameran tai tutkan antamia tietoja
ajoneuvon ympäristöstä. Tällaisia tiloja ovat peruslähivalo (luokka C), maantie- ja moottoritieajo (luokka E), kaupunki- ja taajama-ajo (luokka V), märkä keli (luokka W) sekä
kaukovalo (luokka R). [1, s. 7.] Esimerkiksi Mercedes-Benzissä Multibeam-ajovaloilla
huonon sään valaistus kytkeytyy päälle, kun auton pyyhkijät ovat olleet päällä kaksi minuuttia yhtäjaksoisesti. Tässä toimintatilassa kaukovalaistusta vähennetään, jotta kuljettajaa häikäisevän valon osuus pienenee ja vastaavasti suurennetaan hajasäteilyä, jolloin näkyvyys paranee. Tämä tehdään himmentämällä ja kirkastamalla valaisimessa olevia yksittäisiä valomoduuleja [2, s. 27.].

Dynaamisissa kaukovaloavustimissa valoautomatiikka tunnistaa vastaantulevaa ja
edessä ajavaa liikennettä kameran avulla. Järjestelmästä riippuen automatiikka luo joko
aukon valokuvioon, jolloin kuljettaja pystyy ajamaan jatkuvasti kaukovaloilla ilman että
muut tienkäyttäjät häikäistyvät tai kytkee automaattisesti lyhyen kantaman C-luokan lähivalot käyttöön ja siitä takaisin pitkiin ajovaloihin. Se miten valokuviota muokataan vaihtelee valmistajasta ja järjestelmästä riippuen suuresti. Järjestelmän ansiosta käytettävissä on suurimman osan ajasta kaukovalojen antama pidempi kantama, joka antaa kuljettajalle enemmän aikaa reagoida erilaisiin yllättäviin tilanteisiin ja näin ollen lisää turvallisuutta. Esimerkiksi Opelin IntelliLux LED® -matriisivalot antavat Darmstadtin yliopiston ja European LightSightSafety Initiativen mukaan kuljettajalle nopeudessa 80km/h
noin puolitoista sekuntia lisää aikaa toimia, kun kohteet havaitaan 30-40 m aiemmin [3.].

2.2

Älykkäiden ajovalojärjestelmien toteutus

Seuraavaksi käsitellään kahden esimerkin avulla uusien ajovalotyyppien toteutustapaa ja
toimintaa.
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2.2.1

LED Matrix (Hella)

Hellan LED Matrix -ajovalot koostuvat viidestä heijastinyksiköstä, joista jokaisessa on
viidestä ledistä koostuva ledimoduuli. Lisäksi järjestelmään kuuluu ohjainlaite sekä kamera, joka tunnistaa muut tienkäyttäjät. Yksittäisiä ledimoduuleja pystytään ohjaamaan
himmentymään tai kirkastumaan. Tämän ansiosta valokeilasta pystytään himmentämään
jopa kahdeksan tienkäyttäjää kerralla. Järjestelmän vahvuuksia on mekaanisten liikkuvien osien puute, mikä poistaa mekaanisen vikaantumisen mahdollisuutta. [4, s. 15.]

2.2.2

Adaptive Cut-off line (Hella)

Adaptive Cut-off line -järjestelmä pystyy säätämään pitkien ajovalojen pitkittäissuuntaista kantamaa 65–200 m välillä ajovalaisimen eteen asennetun varjostimen avulla ja
luoda näin keinotekoisen valorajan, jolla estetään vastaantulevien ja edellä ajavien ajoneuvojen häikäistyminen. Tämäkin järjestelmä käyttää tuulilasiin asennettua kameraa
edellä olevan liikenteen tunnistamiseen. [2, s. 40.]
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Lainsäädäntö

Tienliikennettä koskevan sääntelyn pääasiallisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden
parantaminen. Tyyppihyväksyntävaatimuksella varmistetaan, että käytössä olevat ajoneuvokomponentit ja laitteet ovat turvallisia tieliikenteessä. Lisäksi erityisesti ajoneuvojen valojen kohdalla säännökset suuntauksesta ja siinä käytettävistä laitteista ovat tärkeitä, sillä väärin säädetyt valot ovat turvallisuusuhka liikenteessä.
Kansallisella tasolla tärkein säädös on ajoneuvolaki (11.12.2002/1090), jossa säädetään
mm. ajoneuvojen rekisteröinnistä, katsastuksesta ja ajoneuvon laitteista. Nykyaikaisten
ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat kuitenkin pääosin säänneltyjä EU-tasolla. Tärkeimpinä näistä ovat Yhdistyneen kansakunnan Euroopan talouskomission säännöt (ECEsäännöt). Näitä sääntöjä ei ole implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön, sillä ne ovat
asetuksina jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi tuottaa näiden sääntöjen pohjalta ohjeita kansallisille toimijoille kuten katsastajille.
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Valaisimien hyväksyntävaatimukset löytyvät ECE-säädöksistä, jotka määrittävät myös
sen millä tavoin hyväksynnänmukaisuus voidaan tarkastaa.
ECE 48 -säännössä on määritelty, että tarkastaessa ajoneuvon hyväksynnänmukaisuutta
voidaan laskukulman muutosta kuormituksen suhteen tarkastaessa käyttää mitä tahansa
menetelmää, jonka tarkkuus on ±0,2 mrad (±0,02 %:n kaltevuus) [4, s. 108.]. Tätä
tarkkuutta voidaan pitää riittävänä ja siihen pystytään pääsemään myös korjaamo- ja
katsastusolosuhteissa tarkastaessa valojen kohdistusta, mikäli tarkastus tehdään huolellisesti ja oikeanlaisella kalustolla valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Suomessa katsastusta koskevat säännökset katsastuslaitteista ja varusteista ovat Trafin
ohjeissa. Trafin ohjeessa vaatimukset valojen katsastuslaitteistoksi ovat jalustalla varustettu valojen suuntauslaite, jossa on sekä kohdistuslaite että valotehomittari. [5, s. 5.]
Tällä hetkellä ohjeet ovat jäljessä teknisestä kehityksestä eikä kaikkien valojärjestelmien
oikeata suuntausta tarkasteta valmistajien hyväksymällä tarkkuudella katsastuksen yhteydessä. Katsastuksessa älykkäiden ajovalojen tarkastuksessa tarkastetaan ainoastaan
C-luokan lähivalon suuntauskuvan avulla laskukulma ja se, onko järjestelmän itsediagnostiikka havainnut järjestelmässä vikaa eli palaako järjestelmän vikavalo. Älykkäiden
ajovalojen osalta tärkeää sivuttaissuuntaista kohdistusta ei tällä hetkellä katsastuksessa
tarkasteta riittävällä tasolla.
Trafin uusin ohjeistus valaisimien katsastukseen liittyen on tullut voimaan 28.8.2017 [6
s. 1.]. Ohjeistuksen pääasiallinen tarkoitus on koota tärkeimpiä kohtia ECE 48 -säännöstä
yhteen dokumenttiin ja helpottaa tällä tavoin katsastajaa löytämään tärkeimmät valaisimia koskevat vaatimukset säädöksistä. Teoriassa tämä siis tarkoittaa sitä, että valaisimet tulisi tarkastaa katsastuksessa sillä tarkkuudella, joka ECE-säännössä mainitaan,
jotta nämä täyttävät niille tyyppihyväksynnässä asetetut vaatimukset. Toisaalta ohjeistus
ei ole sitovaa eikä sitä valvota tai velvoiteta Suomessa.
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Käytännössä uusien valojärjestelmien tarkastaminen riittävällä tarkkuudella vaatii oikeanlaisen tarkastusalustan sekä oikeanlaiset testauslaitteet. Tällä hetkellä Suomessa kaikkien katsastustoimipisteiden laitteisto ei täysin vastaa kaikkien valmistajien antamia normeja. Valmistajan ohjeiden mukainen ajovalojen korkeus sekä sivuttaissuuntaisen suuntauksen tarkistaminen vie siinä määrin aikaa, ettei se nykymuotoisessa vuosikatsastuksessa onnistu oikeaoppisesti.
Esimerkiksi Saksassa asiaan on puututtu ja siellä on otettu tammikuussa 2015 käyttöön
uusi säännös valaisimien tarkastuksesta katsastuksessa sekä korjaamoissa, joissa suoritetaan teknisiä tarkastuksia säännöksen StVZO pykälän 29 mukaan. Saksalainen lainsäädäntö määrittelee kokonaan valojen tarkistuksessa ja suuntauksessa käytettävän testialueen vaatimukset vakauden, epätasaisuuden ja kaltevuuden osalta ajoneuvolle sekä
ajovalojen testilaitteelle [7.].

4

Ajovalojen säätäminen

Ajovalojen säädön tarkastus ja säätö ovat perusperiaatteiltaan erittäin yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka suoritetaan monilla merkeillä lähes jokaisessa huollossa. Poikkeuksen
tähän tekee useasti se, että ajoneuvo on varustettu muilla kuin perinteisillä halogeeniajovaloilla. Muiden ajovalotyyppien tarkastuksesta peritään monella merkillä lisämaksua
suuremmasta työmäärästä johtuen.

4.1

Suuntauslaitteen kohdistaminen

Valojen säätämisessä on tärkeätä, että ajoneuvo sekä valojen tarkastuslaite ovat asetettu suoralle alustalle. Alueet, joissa autoja yleisesti huolletaan ovat kaltevia käytännön
syistä (kuten viemärit ja vedenpoisto), joten valojensäädölle olisi syytä osoittaa paikka,
jossa ajoneuvo ja säätölaite on mahdollista sijoittaa oikein. Ajoneuvon ja ajovalojen testilaitteen sijoittamiseen kohtisuoraan toisiaan vasten tulisi kiinnittää erityistä huomiota,
varsinkin älykkäiden ajovalojärjestelmien kanssa, sillä tällä on suuri merkitys sivuttais-
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kohdistuksen tarkkuudessa. Testilaite valmistajat suosittelevat laitteiden sijoittamista kiskoille, sillä kiskoille sijoitetun laitteen epätarkkuus on huomattavasti pienempi kuin rullille
asetetun. Dynaamisille ajovaloille ECE 48 -määräyksessä määriteltyyn tarkkuuteen valojen suuntauksessa on laitevalmistajien mukaan lähes mahdotonta päästä ilman kiskojen
käyttämistä.
Kuvassa 1 on esimerkki säätöalustasta, jossa nostin on vaattu kiskojen kanssa ja perusvaatimus valojen säätämiseen käytettävälle alustalle täyttyy.

Kuva 1. Valojen säätöalusta.

Jos käytetään kiskoja ja autoa ajetaan kohdistuspaikalle, voidaan kohtisuoraan saamista
helpottaa esimerkiksi ajamalla ajoneuvon eturengas viivaa tai nostimen reunaa pitkin
kohdistuspaikalle, jolloin se on lähtökohtaisesti on hyvin lähelle kohtisuorassa säätölaitteen kanssa. Tämän lisäksi kohtisuoruus tulee varmistaa ennen suuntauksen aloittamista. Kuvissa 2-4 on esitetty auton kohtisuoruuden tarkastamista ennen mittausten
aloittamista.
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Kuva 2 ja 3. Kohtisuoruuden tarkastaminen pitkittäisellä laserilla käyttäen ajoneuvon symmetrisiä pisteitä.
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Kuva 4.Kohtisuoruuden tarkastaminen poikittaisella laserilla käyttäen moottoritilan kiintopisteitä.

4.2

Lähivalojen suuntaus

Kun testilaite on asetettu auton kanssa kohtisuoraan, kohdistetaan valojen suuntauslaite
korkeussuunnassa oikeaan tasoon. Korkeussuunnassa oikea taso on samassa tasossa
kuin valaisimen valolähde. Osassa valaisimista tämä kohta on merkattu umpion lasiin
esimerkiksi ristillä tai ympyrällä. Valaisimen keskipiste voidaan määritellä myös asettamalla paperi tai muu valoa osittain läpäisevä kalvo umpion pintaan, jolloin pystytään
määrittämään valaisimen keskikohta. (kuvat 5 ja 6.)
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Kuva 5 ja 6. Korkeuden määrittäminen testauslaitteeseen laserilla.

Kun säätölaite on kohdistettu, voidaan sivuttaissuuntainen kohdistus ja valaisimen korkeussuuntainen kohdistus tarkastaa. Valmistaja ilmoittaa jokaiselle ajoneuvolle laskukulman, johon ajoneuvon C-luokan lähivalojen laskukulma tulee asettaa. Yleensä tämä prosenttilukuna ilmoitettu luku on merkitty umpioon tai sen läheisyyteen, mistä se on helposti löydettävissä tai se voi löytyä esimerkiksi ajoneuvon tyyppikilvestä. (kuvat 7 ja 8.)
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Kuva 7. MB 212 tyyppikilpi, lähivalon nousukulma 1 %.

Kuva 8. Nousukulma merkintä moottoritilassa. Oikea laskukulma on ilmoitettu yleensä myös jossain valaisimen läheisyydessä, tässä tapauksessa 1,2 % (Renault master).

Tämän jälkeen on mahdollista tarkistaa ja säätää ajoneuvon C-luokan lähivalaisin puolisuuntauskuvion perusteella.
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Puolisuuntauskuvan vaakaviiva kertoo valojen korkeussäädön tason. Sivuttainen suuntaus kohdistetaan asettamalla nouseva kulma alkamaan keskeltä. Kuvissa 9 - 10 esitetty
puolisuuntauskuvan tarkastus perinteisellä valojensuuntauslaitteella sekä Bosch HTD
815 -laitteella.

Kuva 9. Puolisuuntauskuva perinteisessä valojen suuntauslaitteessa.

Kuva 10. Puolisuuntauskuvan tarkastus HTD 815 -valojensuuntauslaitteella. Laite ilmoittaa rajat, joiden sisällä säädön tulee olla sekä reaaliaikaisesti tämänhetkisen säädön tilan.
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Tämä toimenpide on nopea tehdä, ja se suoritetaankin nykyään pääpiirteittäin tällaisena
katsastuksessa. Mikäli ajoneuvo on varustettu dynaamisilla ajovaloilla, monet ajoneuvovalmistajat suosittelevat, ettei valojen suuntausta tarkasteta tällä tavalla sen riittämättömän tarkkuuden vuoksi. Sen sijaan tulisi käyttää näitä valotyyppejä varten suunniteltua
perussäätötilaa.

4.3

Pitkien ajovalojen suuntaus

Kaukovalojen kohdistamisessa testilaite täytyy olla vastaavalla tavalla kohdistettu kuin
lyhyilläkin ajovaloilla, ajoneuvon kanssa kohtisuoraan sekä oikealla korkeudella. Pitkien
ajovalojen säädössä määritetään niin sanottu hot-spot eli kirkkain piste. Sen tulisi olla
lähellä ajovaloumpion keskipistettä, kuitenkin niin, että se antaa optimaalisen valon
eteenpäin. Digitaalisella valojensuuntauslaitteella myös pitkien ajovalojen suuntaaminen
helpottuu huomattavasti kun testilaite näyttää hot-spotin sijainnin sekä selkeät raja-arvot reaaliaikaisesti testilaitteen näytöllä (kuvassa 11).

Kuva 11. Kaukovalojen säätäminen HTD 815.
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Kuva 12. HTD 815 -testilaitteen raportti pitkien ajovalojen suuntauksesta.

4.4

Dynaamisten ajovalojen suuntaus

Älykkäille ajovaloille on niiden vaatiman suuremman tarkkuuden vuoksi valaisin ja ajoneuvovalmistajien toimesta tehty erilaisia valojensuuntausmenetelmiä. Niiden käyttäminen vaatii, että järjestelmä ajetaan säätötilaan. Useimmiten tämä edellyttää diagnoositestilaitteen käyttämistä (kuvat 13 ja 14) muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Uusien järjestelmien erikoisvaatimuksien vuoksi ajovalon säätöä suorittavan henkilön täytyy
olla tietoinen valmistajan kyseistä mallia koskevista ohjeistuksista. Näitä vaatimuksia voivat olla esimerkiksi vaatimukset tietynlaisesta kuormaamisesta säätöhetkellä. Joissakin
malleissa taas säätötilan asettaminen ei vaadi diagnoositestilaitetta vaan jotain mekaanisia toimenpiteitä, esimerkkinä Mercedes-Benzin W213 -korimalli, jossa säätötilan asettaminen tapahtuu avaamalla konepelti auton ja ajovalojen ollessa päällä.
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Kuva 13 ja 14. Säätötilan asettaminen Bosch KTS -testilaitteella. Säätötilaan asettaessa testilaite kertoo
myös valmistajan antamat vaatimukset säätämiselle sekä tilanteet joissa säätö vaaditaan.

Syynä kasvaneeseen vaatimukseen valojen suuntauksen tarkastuksessa on dynaamisten
ajovalojen ohjauksessa käytetyn elektroniikan oikeanlaisen toiminnan varmistaminen.
Dynaamisilla ajovaloilla ajetaan myös kohdattaessa liikennettä pitkät ajovalot päällä, jolloin kameran tunnistaessa ajoneuvon tai vastaavan kohteen automatiikka kytkee joko
lyhyet ajovalot tai tekee valokuvioon aukkoja edellä ajavien sekä vastaantulevien ajoneuvojen kohdalle. Tällöin virheellinen suuntaus voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos valoa
joutuu alueille, joilta valokuviota halutaan poistaa.
Suuntauslaitteen kohdistus ajoneuvon umpioon tapahtuu samalla tavalla kuin perinteisillä ajovaloilla, keskittämällä se valolähteen keskipisteeseen tai valmistajan määrittämään pisteeseen umpiossa.
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Kuvista (15 ja 16 ) voi selkeästi havaita perinteisen puolisuuntauskuvan ja älykkäiden
ajovalojen suuntauskuvat eron. Suuntauskuvan tarkoitus on tehdä sivuttaissuuntauksen
rajasta selkeästi havaittava ja näin helposti säädettävä.
Säätäminen tapahtuu edelleen säätöruuveilla, jotka on sijoitettu umpioon. Säätökuvan
tulkitseminen ilman digitaalista valojensuuntaus laitetta voi olla erittäin hankalaa. Vertailuna alla (kuvat 17 ja 19) perinteinen valojensuuntauslaite sekä digitaalinen STD 815 valojensuuntauslaite.

Kuva 15. MB dynaamisten valojen suuntaukuva.

Kuva 15. vertailukohtana perinteinen C-luokan lähivalon säätökuva.

17

Kuva 17. Etualalla perinteinen valojensuuntauslaite ja takana HTD 815.

Kuva 18. Valokuvio perinteisessä valojensuuntauslaitteesta. Huomattavaa on laaja sininen usva valorajalla,
joka tekee tuloksen tulkinnasta mahdotonta ilman testilaitteeseen liitettävää suodatinta. Silmällä katsottuna
sininen alue oli n. 50 % laajempi kuin tässä kuvassa johtuen kameran optiikasta, joka leikkaa siitä kohtalaisen selvän.

Huomioitavaa on että projektorityyppisen valon tarkastaminen ja säätäminen vaatii vanhoihin perinteisiin testilaitteisiin mallikohtaisia lisäsuodattimia, jotta valokuvion reunalle
aiheutuva valon hajoamisesta projektorissa johtuva sininen usvainen alue saadaan poistettua ja tulos analysoitua yksiselitteisesti. Digitaalisella testilaitteella tämä suodatus tehdään ohjelmallisesti, jolloin säätötoimenpide pysyy yksinkertaisena.
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Kuva 19. Sama kuva HTD 815 läpi katsottuna. Vihreä viiva esittää valokuvion rajaa ja valkoiset viivat oikeata
suuntausta.

4.5

Sumuvalojen suuntaus

Sumuvalojen suuntaus vastaa periaatteeltaan täysin lyhyiden C-luokan ajovalojen suuntaamista. Erotuksena on se, että valokuviossa ei ole nousevaa kulmaa vaan valoraja on
tasainen viiva. Sumuvaloissa ei yleensä ole sivuttaista säätömahdollisuutta.

5
5.1

Mittaukset
Mittauskohteet

Osana työtä perehdyttiin erilaisten ajovalosäätöjärjestelmien sekä niihin liittyvien korjaamolaitteiden käyttöön. Lisäksi perehdyimme muutamien uusien ajovalojärjestelmien toimintaan. Mittauksia suoritettiin Robert Bosch Oy:n koulutustiloissa. Näitä mittauksia varten saatiin yhteistyökumppaneilta käyttöön muutamia ajoneuvoja, jotka oli varustettu
uudentyyppisillä ajovaloilla. Mercedes Benziltä työssä oli käytössä kaksi ajoneuvoa, joissa
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kummassakin oli lediajovalot. Toinen autoista oli W212 -korimallia ja varustettu Led Intelligent Light systemillä eli 24-ledisillä ajovaloilla ja toinen oli W213 -korimallia ja varustettu 84-ledisillä Multibeam ledi-ajovaloilla. Volkswagenilta oli käytössä Golf Mk7, joka on
varustettu DLA Bi-led ajovaloilla. Opel tarjosi käyttöön uuden Astran H-mallin, jossa on
Intellilux-ajovalot. Tämän lisäksi mitattiin muutamia saatavilla olleita ajoneuvoja, jotka
oli varustettu perinteisillä ajovalojärjestelmillä sekä perehdyttiin valotekniikkaan yleisesti.

5.1.1

Mercedes-Benz W212

Ensimmäinen ajoneuvo jota mittattiin oli Mercedes-Benz W212 korimallia. Ajoneuvo on
varustettu 24-ledisillä Intelligent Light System -ajovaloilla.

Kuva 20 MB W212

Kun ajovaloja aletaan säätämään, joudutaan ajovalot ajamaan perussäätötilaan. Ennen
kun ajovalot saa asetettua säätötilaan testilaite (Bosch ESI[tronic]) ilmoittaa valmistajan
ohjeistuksen muun muassa ajoneuvon kuormaamisesta (alla)
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Kuva 21 Ajovalojen asettaminen säätötilaan MB W212

Kuvat 22-23 ovat MB W212 ajovalokuviosta säätötilassa. Kuvassa on helposti huomattavissa projektorin aiheuttaman valon spektrin hajoamisesta johtuva sininen hajavalo alue
valokuvion reunalla. Paljaalla silmällä ajovalon säätäminen on erittäin hankalaa ja säätäessä ajovalon suuntausta tällaisessa tapauksessa ilman filtteriä, joka poistaa sinisen usvan, tai digitaalista säätölaitetta kasvaa inhimillisen virheen mahdollisuus säädössä huomattavasti. Molemmat kuvat ovat valaisimesta, joka on kohdistettu digitaalisella valojensuuntauslaitteella kohdalleen. HTD-valojensuuntauslaite erottaa ohjelmallisesti sinisen
alueen valokuvion rajalta, jolloin suuntaus on tarkka joka kerta eikä valojen säätäjän
tulkinta valokuvion reunasta vaikuta säätöön. Huomattavaa valaisimissa oli myös se, etteivät ne perustilassa antaneet perinteistä puolisuuntauskuvaa vaan sumuvalon valokuviota vastaavan tasaisen valorajan. Tämä johtunee siitä, että ajovalojen korkeus on kyllä
säädettävissä perinteisesti. Valmistajan ohjeistuksen mukaan sivuttaissäädön tekemisessä tulee käyttää diagnoosilaitteella aktivoitavaa perussäätötilaa.
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Kuva 22 MB W212:n Ajovalokuvio säätötilassa

Kuva 23 MB W212:n ajovalokuvio säätötilassa.
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Kuva 24 Ajovalokuvio perustilassa. Ajovaloista ei ilman testitilaa ollut tarkastettavissa kuin korkeussuunnan
suuntaus. Ei perinteistä puolisuuntauskuvaa (tasainen valokuvio).

5.1.2

Mercedes-Benz w213

Toinen Mercedes-Benzeistä oli korimallia W213 ja varustettu 84-ledisillä Multibeam-ajovaloilla. Multibeam-ajovaloja markkinoidaan tällä hetkellä markkinoiden kehittyneimpänä
kuluttajien käyttöön tuotuna ajovalojärjestelmänä.

Kuva 25 MB w213
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Mercedes Benz W213 ei vaadi erillistä diagnoositestilaitetta ajovalojen viemiseksi säätötilaan vaan säätötilan asettaminen tapahtuu yksinkertaisesti avaamalla konepelti.

VID_20170720_09201
0.mp4
Video MB W213:n Säätötilaan asettaminen

Kuva 26 ja 27 Testilaitteen kohdistaminen MB W213:n umpioon
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5.1.3

Opel Astra H

Opel Astra H on varustettu dynaamisilla Intellilux-ajovaloilla. Opel onkin pyrkinyt tuomaan uutta valoteknologiaa kaikkien kuluttajien saataville ensimmäisenä. Opel Intelliluxajovalot eivät tarvinneet säätöä varten erillistä diagnoositestilaitetta vaan ajovalot pystyttiin säätämään pelkän ajovalotestilaitteen kanssa. Opelin korjaamokäsikirjan ohje valojärjestelmän säätöön oli mittauksissa käytetyistä ajoneuvoista yksikertaisin. Siinäkin
korostettiin sivuttaissuuntauksen tärkeyttä.

Kuva 28 Opel Astra H

5.1.4

VW Golf mk7

Volkswagen Golf on varustettu Bi-led ajovaloilla, dynaamisella kaarreajovalolla ja kaukovaloavustimella.
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Kuva 29 VW golf MK7

Järjestelmässä on lyhyet ja pitkät ajovalot, mutta järjestelmää vaihtaa automaattisesti
lyhyiden ja pitkien ajovalojen välillä havaitessaan kohtaavaa tai edellä ajavaa liikennettä.
Ajovalojen perussäädön tekemiseen vaaditaan diagnoositestilaite, minkä lisäksi testilaite
tarvitsee asettaa DLA-tilaan.
Lähivalojen suuntaus tarkastetaan perinteisellä puolisuuntauskuvalla. DLA-ajovalojen
suuntauksessa ajovalot asetetaan perussäätötilaan jolloin ajovalot antavat DLA-suuntauskuvan, jonka perusteella tarkistus ja säätö tehdään.
Volkswagenin led ajovaloilla on huomioitava, että suuntauslaitteessa täytyy olla filtterillä
varustettu kamera, jolloin pystytään tunnistamaan valokuvasta selkeästi tunnistettava
suuntauskuva. Boschin vanhalla kameramoduulilla varustettu kamera ei pystynyt tunnistamaan puolisuuntauskuvan sivuttaista suuntausta. Tästä syystä kameramoduuli on päivitetty niin, että se nykyisellään pystyy tunnistamaan nämä valaisintyypit.
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6

Valojen säätöjärjestelmä Bosch HTD 815

Uusien valojärjestelmien kehittyminen sekä asiakkaiden muuttuneet palvelutottumukset
ovat viime vuosina muuttaneet vaatimuksia myös valojärjestelmien säätölaitteille. Dynaamisten ajovalojen perinteisistä poikkeava säätötapa ja vaadittu suurempi tarkkuus
ovat ajaneet ohi perinteisistä valojensuuntauslaitteista. Vastatakseen uusiin vaatimuksiin Bosch on tuonut markkinoille digitaalisen ajovalojen testauslaitteen HTD 815:sta.

Kuva 30. Bosch HTD -valojensuuntauslaite.
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6.1

Uusien teknologioiden vaikutus vaatimuksiin

Bosch HTD 815 -säätölaitteella yhdessä kunkin järjestelmän vaatimien lisäosien kanssa
pystytään testaamaan sekä säätämään lähes kaikki tällä hetkellä käytössä olevat ajovalojärjestelmät. Erityisesti älykkäät ajovalojärjestelmät tulisi kalibroida aina, mikäli johonkin järjestelmän osaan tehdään muutoksia. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi lasinvaihto,
jossa järjestelmään kuuluva kamera joudutaan irrottamaan ja asentamaan uudelleen.
Aina kun järjestelmän kamera kalibroidaan tulisi myös ajovalot tarkastaa ja säätää. Lisäksi alustan väsymisestä tai komponenttien vaihdosta johtuen ajovalojen suuntaus voi
muuttua siinä määrin, ettei järjestelmä enää vastaa tyyppihyväksynnän vaatimuksia.
Väärin suoritettu tai kokonaan suorittamatta jätetty kalibrointi voi aiheuttaa vaaratilanteen ajoneuvon käyttäjille tai muille tielläliikkujille.
Kun ajovalojen vaihtamisesta ja ohjaamisesta vastaa inhimillisen tekijän sijaan tietokone
on myös ajovalojen säädön oltava riittävän tarkka, jotta kaikki järjestelmän komponentit
pystyvät toimimaan riittävällä tarkkuudella. Näin ollen nykyaikana valojen säädössä inhimillisen tekijän aiheuttama virhe tulee minimoida myös ajovalojen kohdistusta tarkastaessa ja säätäessä. Järjestelmien ja niiden komponenttien (kamerat, valaisimet yms.)
vaatimaa tarkkuutta kuvastaa hyvin esimerkiksi se että Volkswagenin mukaan kameran
nousukulman kalibroinnissa 0,4 %:n virhe aiheuttaa järjestelmälle 30 m:n mittavirheen
60 m:n matkalla. [8]
Valojen säätölaitteistossa on omat ohjelmansa erilaisten valaisintyyppien tarkastamiseen
tällä hetkellä ohjelmistosta löytyvät ainakin xenon-, bi-xenon- ,bi-led-, DLA-, ILS- ja Matrix-ajovalot. Huomioitavaa on, että eräiden valojärjestelmien kanssa pelkkä valonsäätölaitteisto ei riitä, vaan tarvitaan myös diagnoositestilaite, jolla pystytään asettamaan ajovalojärjestelmä säätötilaan. Dynaamisiin ajovaloihin liittyvän lainsäädännön takia ajovaloista on oltava tarkastettavissa perinteinen C-luokan lähivalokuvio. Dynaamisten ajovalojen säädön vaatiman tarkkuuden takia ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyttää tätä valojen suuntaukseen, vaan suuntaus tulisi tehdä asettamalla ajovalot säätötilaan, jotta
voidaan käyttää tarkempaa säätötapaa.
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Tarkasti ja valmistajien ohjeistuksen mukaan suoritettuna ajovalojen tarkastaminen vie
vain noin 5 -15 minuuttia automallista ja -valmistajan ohjeista riippuen. Yksinkertaisempien ajovalojärjestelmien tarkastaminen, jossa ei tarvita testilaitteita voidaan suorittaa
todella nopeasti. Laite on yksinkertainen ja helppo käyttää, ja sitä voidaan operoida joko
PC:n välityksellä tai itse suuntauslaitteessa olevasta näytöstä.

6.2
6.2.1

Lisävarusteet.
Kiskot

Korjaamoiden lattiat eivät yleensä ole tasaisia ja näin ollen valojen säätölaite ei yleensä
ole suorassa säädettävään ajoneuvoon nähden. Ongelma pystytään ratkaisemaan asettamalla valojensäätölaite HTD 815 kiskoille, jotka pystytään säätämään suoraan käytettävään säätöalustaan (kuten nosturi) nähden. Tämä mahdollistaa tarkemman säätötapahtuman ja pienentää mittauksessa syntyvää virhettä. Kiskot pienentävät myös sivuttaissuuntaista virhettä, sillä testilaite ei pysty kesken säätötapahtuman liikkumaan ajoneuvon suhteen. Sivuttaissuuntainen ajovalon kohdistus on kasvattanut tärkeyttään uusien älykkäiden ajovalon kanssa, mistä syystä on kehitetty omat säätötavat näille järjestelmille. Kuitenkin mikäli ajoneuvo ei ole kohdistettu säätölaitteen kanssa kohtisuoraan
ovat nämä uudet tavat turhia. Mikäli testilaitteen kohdistus on auton matkalla muutamia
senttejä vinossa aiheuttaa tämä niin suurta virhettä mittaukseen, ettei ajoneuvovalmistajien sekä lainsäädännön asettamiin toleransseihin ei päästä.

Kuva 31. Laskelma kohdistuksen virheestä. Mikäli ajoneuvo on 4.2cm koko ajoneuvon matkalla vinossa aiheuttaa se sivuttaissuuntauksessa jo puolen prosentin heiton. Näin ollen jo tämä virhe aiheuttaa sen ettei
suuntaus ole kohdallaan. Esimerkki laskussa on käytetty MB w213 E-sarjan sedanin mittoja [9]
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6.2.2

Kohdistusheiluri

Jotkin ajoneuvovalmistajat vaativat, että säätöjärjestelmän kanssa käytetään ajoneuvoon kiinnitettävää kohdistusheiluria pituussuuntaisen keskitasoon kohdistamisen
apuna. Tämä kohdistus vaatii kiskojärjestelmän käyttämistä säätölaitteen kanssa. Kohdistusheiluri kiinnitetään ajoneuvon takaosan keskelle magneetilla tai imukupilla ja keskitetään esimerkiksi ajoneuvon merkkiä tai muita symmetrisiä tunnisteita apuna käyttäen.

6.3

Laitteen käyttäminen

Seuraavaksi käydään läpi käydä valojen kohdistuksen työvaiheet.
1. Auton asettaminen mittausalustalle.
Ajoneuvo asetetaan mittausalustalle kohtisuoraan suuntauslaitteeseen nähden ajamalla
suoraa viivaa. Kun ajoneuvo on asetettu, tarkastetaan kohtisuoruus. Ajovalojen säätölaitteen tulee olla noin 30 cm:n etäisyydellä mitattavasta valaisimesta. On huomioitava,
että mittalaitteen tulee olla samalla tasolla tasaisella pinnalla kun ajoneuvon. Mittalaitteeseen on saatavissa myös laser, jolla ajoneuvon kohtisuoruus testilaitteeseen nähden
on helppo tarkistaa ajoneuvon symmetristen pisteiden kuten iskuvaimentajan yläpään
pulttien suhteen Kohtisuoruuden tarkastamisessa voi hyväksi käyttää myös ristilaseria,
jolla voidaan tarkistaa että auton etu- ja takaosassa olevat symmetriset keskilinjan kiintopisteet ovat linjassa. Tämä kuitenkin vaatii kiskojärjestelmän käyttämistä valonheittimien säätölaitteen kanssa.
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2. Laitteen säätäminen ajoneuvolle
Valitaan kohdistettavien ajovalojen tyyppi ja säädetään valaisimien korkeus maanpinnasta sekä tarkastetaan valmistajan ilmoittama laskukulman suuruus ja asetetaan ne
säätölaitteeseen(kuva26).

Kuva 32. Arvojen syöttäminen testilaitteeseen.

Huomioitavaa on, että mikäli ajoneuvossa on ilmajousitus, jousituksen tulee olla normaalissa ajokorkeudessa ja säätö on tehtävä moottorin käydessä. Lisäksi on tutustuttava
valmistajan ajovalojen kohdistusta koskeviin ohjeisiin kuten kuormausvaatimuksiin säätöä tehdessä. Myös rengaspaineet on tarkastettava ja asetettava kuormatun ajoneuvon
arvoihin. Ajoneuvon päällä oleva lumi ja jää sekä muut suuntaukseen mahdolliset vaikuttavat tekijät on poistettava. Mikäli ajoneuvossa on manuaalinen ajovalojen säätö, on
se asetettava nolla-asentoon.
3. Valaisinten tarkistaminen
Valittavana on sekä virallinen testi, jossa kaikkien valaisimien suuntaus tarkistetaan, tai
vapaa testi, jolla voidaan tarkistaa myös yksittäisiä valaisimia.
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6.4

HTD 815 -tulosteet ja PC Visualization Software

HTD 815 -valojensäätölaite on mahdollista yhdistää Bluetoothin avulla PC:hen, jolloin
valojen säädöstä pystytään tulostamaan asiakkaalle tuloste. Tästä tulosteesta on selkeästi nähtävillä valojen suuntaus. Tulosteen avulla voidaan osoittaa, että valaisimet on
tarkistettu ja ne on kohdistettu oikein. Tuloste tuo asiakkaalle enemmän tietoa siitä mitä
autolle on tehty ja on näin omiaan lisäämään luottamusta ja luomaan läpinäkyvyyttä
asiakkaan ja korjaamon välille. Mikäli laitetta ei haluta yhdistää PC:hen, saadaan laitteesta ulos myös kuittimallinen raportti, josta samat tiedot ovat saatavissa. Alla kuvissa
on esitelty sekä kuittimallinen tuloste sekä täydellinen visuaalinen tuloste.

Kuva 33. Tuloste valojen säädöstä PC:n kautta. Tulosteessa on nähtävillä kaikkien valaisimien säätö sekä
ajoneuvon tunnistetiedot.
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Kuva 34. Kuittimallinen tuloste. Myös suoraan säätölaitteesta voidaan tulostaa tiedot valojensäädöstä josta
nähtävillä samat tiedot kuin PC-tulosteesta.
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6.5

Digitaalisen suuntauslaitteen edut

Järjestelmän digitaalisuus antaa myös mahdollisuuksia kehittää järjestelmää tulevaisuuden tarpeisiin. Ajovaloteknologian kehittyessä ja uusien ajovalojen säätötekniikkaan liittyvien haasteiden ilmentyessä järjestelmää voidaan ohjelmapäivityksillä tuoda vastaamaan muuttuneita tarpeita korjaamo- ja katsastustoiminnassa.
Tuotteessa on myös otettu huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Esimerkiksi
näyttöpaneeli pystytään kääntämään 180 astetta ns. katsastusasentoon. Tällöin laitetta
on helpompi käyttää, jos pääasiallinen käyttötarkoitus keskittyy ajovalojen tarkastamiseen eikä niinkään säätämiseen.

7

Johtopäätökset

Uudet valojärjestelmät parantavat oleellisesti turvallisuutta ajettaessa pimeään aikaan.
Suurin osa vakavista onnettomuuksista tapahtuu silloin, kun ajetaan keinovalon varassa.
Tämän takia valojärjestelmien kehitys on hieno asia. Kuitenkin se luo aivan uudenlaisen
tarpeen ammattitaidolle ja laitteistolle ajoneuvojen korjaamisessa ja katsastustoiminnassa.
Katsastuksessa katsastustoimenpiteen tarkoitus on tarkastaa, että ajoneuvo ja sen komponentit vastaavat edelleen niitä vaatimuksia, jotka sille on tyyppihyväksynnässä määrätty. Näin ollen katsastuksen kriteerit tulisi olla vastaavat kuin valaisinlaitteelle on määrätty ECE 48 -säädöksessä.
Yhden ajoneuvon katsastukseen varattu 20 minuutin aika ei välttämättä ole riittävä siihen, että kaikki ajoneuvossa olevat järjestelmät voidaan todeta toimiviksi ja turvallisiksi.
Perinteisten valojen säädön ja toiminnan riittävään tarkastamiseen ei mene kauan, ja ne
pystytään riittävällä tarkkuudella tarkastamaan sekä säätämään katsastuksen yhteydessä. Uusien ajovalojärjestelmien kanssa tilanne on toinen. Tämä on nähtävissä mm.,
kun tarkastellaan autojen huoltoja. Yleisesti perinteisten ajovalojen tarkastus ja säätö
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kuuluvat huolto-ohjelmaan, mutta uusien valojen kohdalla nämä työt veloitetaan lisätyönä, koska ne ovat ajallisesti paljon haastavammat. Pelkästään auton asettaminen
säätölaitteen kanssa linjaan on tarkkuutta vaativa työvaihe, jonka väärin tai huonosti
suorittaminen aiheuttaa huomattavaa virhettä säätöön.
Lisäksi järjestelmien tarkastamisessa inhimillinen tekijä luo erittäin ison mittausepävarmuustekijän. Kun tulosten analysointi suoritetaan tietokoneella, saadaan inhimillisen tekijän aiheuttamaa epätarkkuutta pienennettyä niin että päästään lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin. Koska katsastustoimipisteessä vuosikatsastuksen yhteydessä suoritettu valojen suuntauksen tarkistus ei välttämättä monessakaan paikassa ole sillä tasolla, että voidaan luotettavasti tarkastaa näiden ajovalojärjestelmien oikean suuntaus
olisi ehkä syytä harkita järjestelmien toiminnan ja kalibroinnin tarkastamista erikseen
esimerkiksi joka toisen katsastuksen yhteydessä. Tarkastajan (korjaamon tai katsastustoimipisteen) tuli olla sellainen, jolla on riittävät taidot ja laitteet järjestelmien tarkastamiseen valmistajan ohjeiden mukaan. Näin pystyttäisiin varmistumaan siitä, että liikenteessä olevat ajoneuvot täyttävät hyväksynnän mukaiset vaatimukset myös kaluston
ikääntyessä.
Mekaanisten vaurioiden, kuten kolareiden, lisäksi myös alustan osien väsyminen (esimerkiksi jousien kuoleentuminen) ja väärinsuoritetut huoltotoimenpiteen kuten lasinvaihdot, alustan korjaukset, umpioiden irrotus ja asennus voivat aiheuttaa tilanteen,
jossa ajoneuvon valojärjestelmä ei vastaa enää niitä vaatimuksia, joita sille on tyyppihyväksynnässä asetettu. Tämä voi olla suuri riski tieliikenteessä ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kohtaamistilanne, jossa automatiikka vaihtaa pitkät
valot liian myöhään pois tai tilanne, jossa virheellinen suuntaus aiheuttaa hajavaloa myös
järjestelmän luomaan pimeään sektoriin.
Lisäksi huomioitavaa on, että monilla valmistajilla ajovaloista saadaan puolisuuntauskuva
normaalisti, kun kytketään ajovalot päälle. Mikäli ajoneuvossa on adaptiivisia valoja puolisuuntauskuvaa ei suositella käytettäväksi ajoneuvon valojen suuntauksen tarkistuksessa tai säätämisessä. Tällä tavoin sivuttaissuuntaisen säädön tarkistamisessa voi olla
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hankala määrittää suuntausta tarkasti, jolloin ei välttämättä päästä vaadittuun lopputulokseen.
HTD -Testilaitteella on jo nyt valmius tulostaa valojen tarkastuksesta raportti, josta selviää auton tunnistetiedot, ajokilometrit ja käytetty testilaite. Mielestäni esimerkiksi tällainen raportti olisi riittävä todiste katsastukseen valojen oikeasta suuntauksesta.
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