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Abstract: The adaptive brake light system represents an evolutionary improvement of the brake light 

function. In principle, the more the driver brakes the vehicle, the larger the brake lights are on. As a 

result, other road users receive more information about your current journey, thus preventing further 

accidents. 
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1 ÚVOD 

Systém adaptivního brzdového světla představuje evoluční vylepšení funkce brzdových světel. 

V základu jde o to, že čím více řidič daného vozidla brzdí, tím větší plocha brzdových světel je 

rozsvícena. Díky tomu se dalším účastníkům silničního provozu dostává informace o intenzitě 

brždění vozidla a tím se zvyšuje možnost adekvátní reakce na danou situaci. 

1.1   PŘÍKLAD 

Jako příklad je možno uvést jízdu automobilu z kopce, při které má řidič neustále nohu na brzdě a 

jemně přibržďuje, nebo nákladní vozidlo s aktivovaným retardérem, který udržuje rychlost. V obou 

případech nám u automobilu prakticky neustále svítí brzdová světla. Pokud na silnici nastane situace, 

kvůli které je třeba začít intenzivně brzdit, po zahájení tohoto úkonu se stav světel nezmění. Jediná 

změna pro druhé vozidlo, které jede za ním bude ta, že se začne k prvnímu vozidlu velmi rychle a 

nebezpečné přibližovat, aniž by bylo varováno brzdovými světly a tím se značně prodlužuje reakční 

doba řidiče druhého vozidla. 

2 KONSTRUKCE SYSTÉMU ADAPTIVNÍHO BRZDOVÉHO SVĚTLA 

Pro předváděcí model systému adaptivního brzdového světla bylo potřeba vyrobit mechanismus 

brzdového pedálu, který v našem případě tvoří základ celého systému (Obrázek 4). Převod úhlu 

sešlápnutí pedálu na elektrický signál zajišťuje potenciometr 1 kΩ. Elektrický signál je zpracováván 

a vyhodnocován pomocí desky Arduino Uno R3. Výstupní signály z Arduina ovládají spínací relé a 

přes ně se spínají dané obvodové větve s diodovými svítidly. 

2.1   ZÁKLADNÍ KOMPONENTY 

Systém adaptivní brzdy tvoří:  

- Programovací deska Arduino Uno R3 (Obrázek 1) 

- Spínacích relé 5 V (Obrázek 2) 

- USB adaptér do auta (Obrázek 3) 

- Potenciometr 1 kΩ 

- Diodové svítidla 

 

Všechny komponenty kromě soustavy diodových svítidel jsou vloženy do těla modelu s pohyblivým 

pedálem.  
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Obrázek 1: Deska Arduino Uno R3 

 
 

Obrázek 2: [2] Spínací relé 

 

 
 

Obrázek 3: [3] USB adaptér 

 
 

Obrázek 4: Tělo modelu s pedálem 

 

2.2   ZJEDNODUŠENÉ ZAPOJENÍ SYSTÉMU PRO DVA SVĚTELNÉ OBVODY 

Zde je možno vidět zjednodušený nákres vnitřního zapojení, navrhnutý pro dva světelné obvody. 

 
Obrázek 5: Zapojení 
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2.3   PROGRAMOVÁNÍ 

Pro řízení spínání jednotlivých obvodů s diodovými svítidly byl vytvořen jednoduchý program. 

Mikroprocesor vyhodnocuje velikost vstupního elektrického signálu z potenciometru od brzdového 

pedálu. Na základě určitých zvolených hodnot posílá mikroprocesor výstupní signály pro spínací 

relé, které připojují obvody s diodovými svítidly. Zde je možno zvolit libovolný počet světelných 

obvodů a jednoduše přenastavit hodnoty pro spínání. 

 

 
 

Obrázek 6: Ukázka programu 
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2.4   ZKOUŠKY VÝROBKU 

Na následujících obrázcích (Obrázek 7, 8) jsou ukázky modelu systému adaptivního brzdového 

světla, kde se spíná 8 světelných obvodů.  

 
 

Obrázek 7: Hotový výrobek 
 

 
 

Obrázek 8: Zkoušení  

 

3 ZÁVĚR 

Podařilo se navrhnout, sestavit a naprogramovat systém adaptivního brzdového světla. Daný model 

pracuje podle původních představ. Výhodou je, že model se dá jednoduše modifikovat a vylepšovat. 

Také je vhodný k naučení programování s Arduinem. Pokud by systémy adaptivního brzdového 

světla mohly být využívány v praxi, určitě by to pomohlo pro zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu. 
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