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Abstrakt  
 
Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. 
Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část 
popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných zdrojů. Další část popisuje jednotlivé 
konstrukce ve světelné technice. V závěru práce je zhodnocení systémů a výhled do 
budoucnosti.   
 
Klí čová slova 
 
Osvětlení vozidel, světlomet, xenon, LED technologie, adaptivní světlomety 
 
Abstract 
The task of this bachelor´s thesis is survey Modern trends in development of lighting systems. 
The entire work is devidet into 6 parts, which are also particular chapters. Opening chapter 
describes international specifications and describtion of lighting sources. Following chapter 
describes individual design in lighting systems. In the end of the bachelor´s thesis is 
comparing of lighting system and look at the future. 
 
Keywords 
 
Vehicle lighting, haedlamp, xenon, LED techology, adaptive headlights 
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1. ÚVOD 
 
Světelná technika urazila za posledních 110 let ohromným kus cesty. Od nevýrazného 
plamene prvních světlometů dospěl vývoj až k vysoce výkonným LED systémů. Právě u 
obyčejné svíčky a malé lampy vše kdysi začalo. Časově můžeme tuto událost zařadit na 
počátek 20. století, kdy shodou okolností vznikají firmy jako Bosch, Hella apod. Tyto firmy 
zanedlouho začnou psát historii osvětlovací techniky svojí pílí a neustálým technickým 
pokrokem.  

 
Zhruba do 60. let určovaly jediný pokrok klasické žárovky a jejich světelné systémy. Po 
představení prvních halogenových žárovek dochází k jakési revoluci spojené s výrazným 
posunem kupředu. Halogenové žárovky byly natolik zajímavé, že i dnes je možno setkat se s 
jejich nadálým vývojem.  

 
Podobným revolučním počinem bylo v 90. letech uvedení na trh xenonové výbojky. Ta 
představovala velmi silný zdroj studeného světla a spolu s upravenou konstrukcí světlometu 
zajišťovala, do té doby nemyslitelné, osvětlení vozovky.   
 
Posledním takto významným počinem bylo představení světlometů využívající jako zdroj 
světla LED diody. I když je tato problematika zatím na začátku, vývoj pokračuje 
nezadržitelnou rychlostí a brzy se přidají po bok Lexusu a Audi, jenž již využívají nesporných 
výhod LED diodových zdrojů. 

 
 

 
Obr. 1.1 BMW M5 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 
 
Světlo - elektromagnetické záření o vlnové délce 380 nm až 760 nm, tj. zaujímá jen úzkou 
oblast ve spektru elektromagnetického záření viditelného lidským okem. Zdrojem světa jsou 
tělesa zahřátá na teplotu vyšší, než přibližně 525 °C. Tato teplota odpovídá vznikání 
elektrického výboje v plynech – luminiscenci. [1] 
 
 
2.1 Základní fyzikální veličiny [1,2,14] 
 

Mezi důležité veličiny zabývající se světlem patří: 
 
světelný tok – Ф [lm] lumen   množství světelné energie vydané zdrojem za jednu  

sekundu 
 
svítivost zdroje – I [cd] candela hustota světelné energie, vyzařované do určitého 

směru  
 
intenzita osvětlení – E [lx] lux hustota světelného toku dopadajícího na určitou 

plochu (1lm dopadá rovnoměrně na 1m2) 
 
vlnová délka – λ [m] metr označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, 

které kmitají se stejnou fází 
 
měrný výkon – η [lm/W] vztah mezi světelným tokem a elektrickým příkonem 

světelného zdroje 
 
jas – L [nt] nit poměrné rozložení svítivosti na povrchu zdroje 
 
teplota chromatičnosti - [K] kelvin definuje se porovnáním s tzv. „černým tělesem 

(ČT)“. Při zvýšení teploty ČT se zvětší ve spektru 
poměr modré barvy a podíl červené barvy se zmenší. 
Žárovka má teplotu cca 2700 K, zářivka podobná 
dennímu světlu cca 6000 K. 

 
 

2.2 Osvětlovací názvosloví [2]  
 
Pro správnou orientaci v bakalářské práci bude uvedeno několik základních definic z oblasti 
osvětlovací techniky: 

 
světlomet – pro osvětlení okolí vozidla i na velkou vzdálenost 
 
svítilna – pro osvětlení blízkého okolí, nebo jen pro optickou signalizaci 
 
odrazky – svítidla aktivovaná cizím zdrojem 
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3. LEGISLATIVA 
 
Jako všechny komponenty na vozidle i světelné zařízení podléhá jistým směrnicím a 
nařízením. Dříve se jednalo o Směrnice Rady EHS z roku 1976 a 1977. V dnešní době se 
problematikou předpisů pro automobily a jejich části kompletně a komplexně zabývá komise 
EHK při OSN. Předpisy této komise se oficiálně nazývají „Jednotná ustanovení pro 
homologaci ...(a následuje odborný název součásti či příslušenství)“. Schvalovací proces 
těchto dokumentů začal po roce 1958 (proto jsou také nazývány „Dohoda roku 58“). Do 
současné doby byly jednotlivé předpisy schváleny většinou evropských států a na některé 
předpisy přistoupily a postupně přistupují i velké mimoevropské státy – např. Japonsko[6]. 

 
Ve Spojených státech amerických spadá téma osvětlení pro automobily do federálního zákona 
„Federal motor vehicle safety standard“ (označovaným také FMVSS 108), který se pro 
jednotlivé světelné funkce může odvolávat na normy Society of Automotive Engineers, Inc. 
(SAE). Normy SAE však mají jen doporučující charakter. V některých, např. konstrukčních 
detailech navíc nabízejí i více řešení nebo způsobů řešení [6]. 

 
V Japonsku jsou jednotlivé požadavky na automobilové příslušenství obsaženy v  článcích 
(např. Article 41 – směrová světla, Article 32 – světlomety apod.). Pro lepší a efektivnější 
práci se zmíněnými texty jsou jednotlivé články a paragrafy každoročně vydávány Japonským 
centrem pro internacionalizaci automobilových norem (zkratka JASIC) ve svazku s 
charakteristickým modrým obalem, označovaný „modrá kniha“ a jehož oficiální název je 
„Automobile Type Approval Handbook for Japanese Certification“. Japonskou zvláštností 
v tomto ohledu je, že pro konstrukci některých světelných funkcí (např. tlumené a dálkové 
světlo) je možné použít verzi původního japonského národního předpisu i novější verzi, která 
je ve své podstatě odvozena z předpisů EHK. Zde je třeba poznamenat, že Japonsko 
přistoupilo k procesu uznávání předpisů EHK, většinu předpisů již uznalo a tento proces má 
být ukončen přibližně v roce 2006 [6]. 

 
Pro ostatní větší státy světa obecně platí, že jejich předpisy jsou odvozeny z předpisů EHK (ze 
směrnic ES) – Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická unie nebo z FMVSS 108 – Kanada [6]. 
 
Vývoj v legislativní oblasti spočívá v harmonizaci stávajících a nově vzniklých předpisů tak, 
aby byly uznávány a používány ve všech vyspělých státech světa současně. To by snížilo 
náklady na vývoj, výrobu a zkoušení produktů, poněvadž výrobci světelné techniky doposud 
často musí své osvětlovací zařízení přizpůsobovat jak evropským, tak americkým normám. 
Kromě toho zůstanou v platnosti některé původní předpisy zemí, ale hlavní pole působnosti se 
bude přesouvat směrem k harmonizovaným předpisům. Takto vejde v platnost např. 
světlomet s tzv. harmonizovaným tlumeným svazkem nebo harmonizovaný přední mlhový 
světlomet a rovněž shodné podmínky pro instalaci a umístění jednotlivých funkcí na 
automobilu (současný EHK 48) [6]. 

 
 Samotný výklad jednotlivých směrnic by dalekosáhle předčil rozsah této práce. Proto bude 
nastíněn základní pohled s odkazem na příslušné normy. 
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3.1 Směrnice z roku 1976 a 1977 [5] 
 
Směrnice Rady z roku 1976 navazoval na schvalovací procesy z roku 1958. Evropské 
hospodářské společenství (EHS) se rozhodlo ustanovit jednotné pravidla pro schvalování 
osvětlovací techniky na nových vozidlech. Směrnice ustanovuje nepřeberné množství 
konstrukčních, ale i právních podmínek. Ať už se jedná o způsob informování řidiče  
(zapnutím se rozsvítí příslušná kontrolka na přístrojovém panelu) tak i geometrického 
umístění jednotlivých svítilen na vozidle (obr. 3.1 a 3.2) apod.  
 
 
 

 
Obr. 3.1předepsané montážní vzdálenosti pro přední světelné zařízení [10] 

 
 
 

 
Obr. 3.2 předepsané montážní vzdálenosti pro zadní světelné zařízení [10] 
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3.2 Předpisy Evropské hospodářské komise při OSN (EHK) [6] 

Podle rozdělení Evropské hospodářské komise při OSN (zkratka EHK) se předpisy pro 
automobilové součásti a příslušenství dělí do tří základních skupin: 

• součásti pro aktivní bezpečnost,  
• součásti pro pasivní bezpečnost,  
• součásti pro ochranu životního prostředí.  

Většina předpisů týkajících se osvětlení automobilu, náleží do skupiny pro aktivní 
bezpečnost, např.:  

• EHK R6 – ukazatele směru  
• EHK R7 – obrysové, doplňkové obrysové a brzdové světlo,  
• EHK R8 – světlomety s žárovkou jinou než H4,  
• EHK R19 – přední mlhové světlomety,  
• EHK R20 – světlomety s žárovkou H4,  
• EHK R37 – žárovky 
• EHK R38 – zadní mlhovka,  
• EHK R48 – jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení 

pro osvětlení a světelnou signalizaci.  
• EHK R87 – denní svícení 
• EHK R123 – AFS světlomety 

Jiné předpisy spadají do oblasti pro pasivní bezpečnost, např.: 

• EHK R4 – osvětlení zadní poznávací značky.  

 

Předpisy EHK jsou jakousi základní podmínkou pro výrobu světlometů. Avšak vývoj a 
následnou výrobu značně ovlivňují i samotní výrobci vozidel. Ti, jako zákazníci, požadují 
splnění dalších, mnohdy daleko přísnějších, kritérií např. test těsnosti světlometu, stálosti 
rozhraní světlo/stín apod.   
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4. SVĚTELNÉ ZDROJE 
 
4.1 Klasické žárovky [2,21,23] 
 
Klasické žárovky slouží lidstvu již přes 150 let. Za tu dobu se přirozeně vyvíjely, i když svého 
technického maxima dosáhly již ve 30. letech minulého století. Pozoruhodné je, že i za tak 
dlouhou dobu, se původní funkce a tvar příliš nezměnila. I v dnešních vozidlech se najdou 
místa, kde žárovky plní nepostradatelnou funkci. 

 
 V posledních deseti letech ovšem výrobci stále častěji upouštějí od klasických žárovek, ve 
prospěch modernějších LED diod.  Ty vynikají lepším světelnou účinností při 
několikanásobně nižším spotřebě elektrické energie. 

 
4.1.1 Popis 
Jedná se o žhavení wolframového vlákna ve skleněné baňce. Uvnitř baňky byl dříve 
vyvoláván podtlak, ve kterém docházelo k menšímu opalu vlákna žárovky. Dnes se plní směsí 
argon a dusík. Vzácné plyny zamezují vypařování wolframu, zvyšují provozní teplotu vlákna 
a tím výkonnost žárovek. Světelný tok žárovek se pohybuje v rozmezí 22-450 lm. To stačí pro 
podsvícení palubní desky, obrysové světlomety nebo optickou signalizaci.  
 
4.1.2 Typy 
Z velkého množství klasických žárovek bude uvedeno v obr. 4.1 několik nejvíce užívaných.  
Jedná se především o 21W žárovky do směrových a brzdových světlometů, případně 
kombinace s 5W vláknem pro funkci obrysového světla. Následují 5-10 W žárovky pro funkci 
obrysových světel v předních světlometech. Poslední dva obrázky ukazují žárovky určené pro 
interiérové osvětlení prostoru a přístrojové desky (budíků a ovládacích tlačítek).  

             

 

 
Obr. 4.1 klasické žárovky [23] 
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4.2 Žárovky Bilux [24] 
 
Žárovka typu Bilux znamenala ve své době, rok 1925, převratný vynález. Byla prvním 
světelným zdrojem se dvěmi vlákny, což umožňovalo přepínat klopené a dálkové světlo 
v jednom reflektoru. Za tímto počinem stála velká německá firma OSRAM.  

 
Bilux žárovku je možno považovat za předchůdkyni revoluční halogenové žárovky. Ani dnes 
není tato žárovka zcela bez využití. Setkat se s ní můžeme především u motocyklů (do 250 
ccm) a malé mechanizace (zahradní traktory apod.). 

 
4.2.1 Popis 
Ve své podstatě se neliší od klasických žárovek, kde také dochází k odpařování 
wolframového vlákna na stěny baňky. Účinnost těchto žárovek se pohybuje okolo 600 lm. 
Dalším novinkou na této žárovce je konstrukce patice. Jelikož žárovka obsahuje 2 vlákna, 
musí být zajištěna správná poloha při montáži do reflektoru i připojení napájecího svazku. 
Jednoduché řešení je patrné na obr. 4.2 .  
 
4.2.2 Typy 
      
                R2  
 

� v hlavním světlometu  
� hojně se vyskytující u veteránů a motocyklů   
 

 
Obr. 4.2 biluxová žárovka typ R2 [23] 

 

 
Obr. 4.3 reklama z roku 1925 na žárovku Bilux firmy OSRAM [24] 
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4.3 Halogenové žárovky [2,3,10] 
 
Halogenové žárovky představují další významný krok ve vývoji světelných zdrojů. V roce 
1959 se objevují první informace o žárovkách, do jejichž plynné náplně se přidával jod. Cílem 
bylo potlačit usazování wolframu na baňce, zvýšit stabilitu světelného toku během svícení, a 
prodloužit tak jejich užitečný život. V roce 1962 firma Hella uvádí první světlomet 
s halogenovou žárovkou. Uplatnění halogenů ve světelných zdrojích a dosažení očekávaných 
výsledků si vyžádalo velkého úsilí a vyvolalo podstatné změny v konstrukci žárovek.  

 
4.3.1 Popis 
V plynné náplni je příměs halogenů (v automobilových žárovkách jde o brom). Na řezu A – B 
jsou 3 teplotní zóny. V I. zóně se odpařují z wolframového vlákna při 3200 °C atomy 
wolframu. Ve II. zóně se za teploty 1400 °C slučuje s uvolňujícím se bromem v plynný 
bromid wolframu. Ten dále postupuje do III. zóny. V důsledku transportních procesů mezi 
zónami putuje wolframbromid k žhavené spirále, kde se vylučuje zpět wolfram (obr. 4.4). Na 
obr. 8 je vidět detail rozžhaveného vlákna a  termo obraz.  

 

 
Obr. 4.4 řez halogenovou žárovkou [10] 

  
 

 
Obr. 4.5 rozžhavený wolframový drát a jeho termo snímek [3] 

 
Jelikož je sklo žárovky vystaveno enormní teplotní zátěži, užívá se místo klasického 
křemíkové sklo. Při montáži je důležité zachovat čistotu skla. Především mastnota má zásadní 
podíl na narušení struktury křemíkového skla a následné explozi žárovky. 
 
U halogenové žárovky se díky konstrukci posunul světelný tok za hranici 1000 lm. Žárovka 
H4 disponuje cca 1000/1600 lm pro tlumené/dálkové světlo, ostatní konstrukce se pohybují 
okolo 1500 lm, což je přibližně polovina xenonové výbojky D1.  
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Jak již bylo řečeno, modifikovaná náplň výrazně prodloužila životnost wolframového vlákna. 
Dalším, neméně důležitým, aspektem pro dosažení optimální doby provozu je velikost 
pracovního napětí. Již při malém poklesu výrazně klesá svítivost, na druhou stranu vyšší 
napětí prudce snižuje životnost (viz. tabulka 1). Častou příčinou zničení žárovky bývá též 
únavový lom vlákna. Ten vzniká dlouhodobým působením zdroje kmitání v blízkosti 
žárovky, např. uvolněný šroub.  
 
Tab. 1 životnost automobilových žárovek 

Životnost a intenzita světla 
automobilových žárovek 
Napětí 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 120 % 
Intenzita světla 53 % 67 % 87 % 100 % 120 % 145 % 200 % 
Životnost 1000 % 440 % 210 % 100 % 50 % 28 % 6 % 
 

 
 
 
4.3.2 Typy 
 Mezi nejpoužívanější typy halogenových žárovek patří: 
 

• H1  
� převážně pro dálkové světlomety v moderních světlometech 

 
• H3  

� často užívané v mlhových světlometech 
 

• H4  
� dvouvláknová žárovka pro tlumené i dálkové světlo hlavního světlometu 
� především užívaná u starších a nižších kategorií vozidel 

 
• H7  

� pro tlumené světlo v moderních dělených světlometech 
 

   
             

Obr. 4.6 H1 [23] 
 
 

Obr. 4.7 H3 [23] 
 
 

Obr. 4.8 H4 [23] 
 
 

Obr. 4.9 H7 [23] 
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4.4 Xenonové výbojky [3,18,23,25] 
 
Xenonovou výbojku představila firma OSRAM již roku 1951. Dlouhá léta však pro ni 
nemohla najít odpovídající využití. V 60. letech se výbojky hojně rozšířily do promítacích 
zařízení v kině.  

 
Roku 1991 představily automobilka BMW a společnost BOSCH, první xenonové světlomety. 
Jednalo se o systém Litronic v modelu BMW 7. řady (BMW 750i/iL).  

 
Ve Spojených státech Amerických se xenonových výbojek jako první dočkal vůz Lincoln 
Mark VIII roku 1996.  
 
4.4.1 Popis 
Halogenidové výbojky patří mezi vysokotlaké. Tlak v baňce za studena je asi 7 bar, pracovní 
tlak až 70 bar. Pro představu, v pneumatice osobního vozidla najdeme přibližně 2,5-3 bary. 
Z tohoto důvodu je nutná opatrnost při práci s tímto světelným systémem. Pozor také při 
výměně výbojky. Teplota patice je krátce po vypnutí světel i 100 °C.   

 
Světlo vzniká převážně zářením par kovů (např. rtuti), popř. vzácných plynů (např. xenonu), a 
produktů štěpení halogenidů. Světlo se vytváří mezi dvěma wolframovými elektrodami 
vzdálených od sebe 4,2 mm. V oblasti vzniku elektrického výboje má baňka zhruba velikost 
hrášku (viz obr. 4.10 a 4.11). Výboj je vybuzen vysokonapěťovým (cca 27 000V) impulzem 
ze startovacího modulu. Ten, spolu s řídící jednotkou, tvoří nutné příslušenství každé 
xenonové výbojky.  

 
Obr. 4.10 xenonová výbojka [25] 

 
Výboj nejdříve probíhá v parách xenonu. S postupným nárůstem teploty se zvyšuje 
koncentrace halogenidů ve výboji. Teplotní režim výbojky se ustálí během několika sekund 
podle typu. Při pracovní teplotě hořáku  (cca 700 °C) se v oblasti jeho osy halogenidy štěpí na 
atomy halogenu a atomy příslušného kovu, které se vybudí a září. Současně se vytváří 
gradient koncentrace těchto atomů v radiálním směru, které následně difundují ke stěnám 
hořáku s nižší teplotou, kde se opět slučují na původní sloučeniny. Vzniká tak uzavřený 
cyklus, jehož existence je základním a nezbytným předpokladem vytvoření účinného 
světelného zdroje s požadovaným spektrálním složením záření a dostatečně dlouhým životem.  
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Dalšími aspekty pro dlouhou životnost jsou: 
 

� nutné udržovat konstantní napětí 85V při 400Hz.  
� dodržet horizontální umístění při provozu. V opačném případě dojde 

k přehřátí výbojky a následnému zničení.  
� čistota skleněné baňky.  

 
Dnešní trend postupuje směrem přísné ochrany životního prostředí. To je důvod náhrady rtuťi 
jiným, přijatelnějším materiálem. Velmi podobné vlastnosti zaručuje sloučenina Znl2. 
Navzdory nutnosti zvýšit tlak xenonové náplně, klesla hodnota udržovacího napětí výboje na 
polovinu (45V oproti 85V u rtuťové náplně).  

 

 
Obr. 4.11 detail xenonové výbojky [3] 

 
 

Barvu vzniklého elektrického oblouku ovlivňuje složení použitého inertního plynu. Barevné 
spektrum xenonové výbojky se blíží spektru denního světla. Barevná teplota denního světla je 
5 200 K, xenonových výbojek 4 100 K a u halogenových žárovek přibližně 3 200K. Xenon 
pomáhá rychlému náběhu elektrické výbojky do plného výkonu, aby výbojka splnila náročná 
kriteria automobilového průmyslu.  
 
 

 
Obr. 4.12 xenonové výbojky [26] 
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Obr. 4.13 elektrický výboj mezi elektrodami a termo snímek [3] 

 
 

Světelný tok se svými 3000 lm výrazně předhání ostatní světelné zdroje. I proto se dnes 
můžeme setkat se stále větším rozšířením do nižších tříd vozidel. S jistou nadsázkou se dá 
říci, že světla již zdroj produkuje dost. Nyní je na řadě jej vhodně rozložit do světelného 
kužele před vozidlo. Díky tomu se xenonové výbojky nacházejí ve složitých projektorových 
světlometech s několika funkcemi.  

 
4.4.2 Typy 
V roce 2004 se v Japonsku přechází na výbojky bez obsahu rťuti. (D4). Následuje USA, které 
v roce 2006 přechází na typ D3 a nakonec i Evropa v roce2007začne používat výbojky bez 
nebezpečné rťuti.Výbojky D1 a D3 mají na svém těle přímo zabudovaný startér.  

 
• D1/D2         

� výbojky obsahující částice rťuti (cca 0,5mg) 
� pracují s napětím 85 V 

 
• D3/ D4  

� výbojka neobsahující prvky rťuti  
� oproti výbojce D1S má pouze 5-10% úbytek světelného dosahu 
� oproti klasickým výbojkám lehce pomalejší náběh světelného výkonu 
� pracují se sníženým napětím 42V 

  
• S označení  

� určené do projektorového světlometu 
  

• R označení 
� na těle výbojky je stínící pásek (vytváří rozhraní světlo/stín) 
� určený pro reflektorové světlomety 

 

 
Obr. 4.14 výbojka D2S [23] Obr. 4.15 výbojka D2R [23] Obr. 4.16 výbojka D1R [23] 
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4.6 LED diody [3,11,23,24] 
 
LED diody se staly v posledních letech velkým hitem ve všech formách osvětlování. Se stále 
se zvyšující kvalitou a světelným výkon, je možno i nadále očekávat, jejich prudký rozmach. 
Přitom k vynálezu LED diody přispěl už roku 1907 jistý Henry Joseph Round, když objevuje 
fyzický efekt elektroluminiscence. Bohužel tento objev padne zpočátku v zapomenutí. Roku 
1962 přichází první červená luminiscenční dioda, typ GaAsP. Její kvalita i svítivost však 
nebyla valná.  

 
O devět let později přichází červená radiální LED (v této oblasti byla aktivní divize Siemens 
Semiconductor, předchůdce Osram Opto Semiconductor). 

 
Mezi 80. a 90. léty dvacátého století se výzkum zaměřil na řešení tří hlavních problémů LED 
diod: - zvýšení světelného toku červené,  

                      - vývoj zelené, žluté, modré a bílé LED 
                      - podstatné zvýšení jejich účinnosti. 
 

V 90. letech se objevily první LED diody v automobilech. Nejdříve koncern Volkswagen a 
poté celý německý automobilový průmysl začal používat LED. Koncem 90. let našly LED 
uplatnění ve třetím brzdovém světle, začátkem nového tisíciletí už byla LED vybavena celá 
zadní svítilna. 

 
 Dalším milníkem je rok 1993, kdy nastupují vysoce účinné diody InGaN. O 2 roky později se 
objevuje první LED dioda s denním světlem. 

 
Na konci roku 1996 vývojáři ve Fraunhoferově institutu ve Freiburgu společně s Osramem 
úspěšně ukončili vývoj pravé bílé LED [3,4]. 

  

 
Obr. 4.17 Porovnání  účinností světelných zdrojů – historický postup [24] 

 
Na obrázku 4.17 je patrný prudký vzestup ve vývoji bílých LED diod. Do roku 2000 jejich 
světelný výkon nedosahoval potřebných hodnot, aby mohly být užity v předních 
světlometech. To se poprvé stalo v roce 2007, kdy firma Lexus uvedla světlomety s funkcí 
tlumeného světla. Jelikož tento systém dosahuje světelného toku jen 40 lm/W, byla užita 
propracovaná optika. Xenonové světlo má 90 lm/W, což je prakticky dvojnásobek.     
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Vývoj světel s LED pro automobily ale zdaleka neskončil. Očekává se zlepšení měrného 
výkonu (lm/W). Zatímco halogenové žárovky pro přední světla automobilů nabízejí 
maximálně 21 lm/W, LED by v budoucnu měly dosáhnout více než 100 lm/W. Jasným 
příkladem je automobil Audi s modelem R8 osazených světlomety pouze LED technikou [6]. 
 
LED diody disponují ještě jednou nespornou výhodou, a to že se jejich náběh do plného 
světelného výkonu počítá v jednotkách milisekund. Standardní žárovka potřebuje přibližně 
200 ms oproti 3 ms u LED. Z obr. 4.18 je patrné, že tento rozdíl představuje v případě 
brzdových svítilen více než jednu délku vozidla.  

 
 

 
Obr. 4.18 rozdíl brzdné dráhy při použití LED světlometů [28] 

 
4.6.1 Popis [3,8,9] 
 
LED 
je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Prochází-li přechodem 
elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje nekoherentní světlo s úzkým 
spektrem. Může emitovat i jiné druhy záření, např. ultrafialové, či infračervené. Tento jev je 
způsoben elektroluminiscencí. 
 

� LED je konstruovaná z několika vrstev polovodičových materiálů 
� po  připojení diody na stejnosměrné napětí se v aktivní vrstvě generuje světlo 
� světlo je vyzařováno přímo nebo odrazem 
� LED vyzařuje pouze světlo určité barvy v závislosti na užitých materiálech 
� pro LED diody, vyzařující všechny barvy (nazývané RGB), se užívají dva 

výrobní systémy (AlInGaP a InGaN). Jednotlivé barvy se mění v závislosti na 
dodaném napětí.  

� Kromě vysoce výkonných LED jsou konstruovány na  výkony 30–60 mW 
 

 
Obr. 4.19 LED dioda [3] 
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OLED  
Zkratka OLED znamená organická LED. Na rozdíl od tradičních anorganických LED na bázi 
komplexní krystalické struktury OLED používají ke generování světla organický materiál. 
Technologie pochází z roku 1987, kdy jí vyvinula firma Eastman Kodak. Diody jsou tvořeny 
substrátem, transparentní elektrodou, jednou nebo více organickými vrstvami, opačnou 
elektrodou a pouzdrem k zabránění oxidace. Tloušťka OLED je pouze několik tisícin 
milimetru. Po přiložení stejnosměrného napětí 3 až 10 V se rozzáří. 

 
� přední skleněná vrstva chrání OLED před vlhkostí a slouží jako optický prvek 
� ITO je transparentní anoda 
� Příjemce pohlcuje případnou vlhkost (ta nepříznivě působí na organické 

vrstvy) 
 
 

 
Obr. 4.20 řez OLED diodou s příslušenstvím [3] 
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4.6.2 Typy [3,8,16] 
 
LED 
LED diody dnes vyrábějí všichni velcí výrobci, vyskytující se na poli světelné techniky. Na 
obr. 4.21 je několik základních typů diod a jejich umístění na vozidle.  Z obrázku je patrné, že 
převládají typy SMD čipů, nad klasickým tvarem a uspořádáním diod.  
 
 

 
Obr. 4.21 přehled LED diod od předních výrobců [3] 

 
OLED 
Tento typ diod zatím v automobilovém odvětví příliš nenajdeme.  Mezi jejich přednost patří 
konstantní rozložení světla po celé ploše diody. Toho se s úspěchem využívá na funkci 
vnitřního osvětlení (obr. 4.22). Další využití je zatím ve stádiu vývoje. Jedná se především o 
funkci směrových ukazatelů a obrysových světel. Na obr. 4.23 je prototyp bočního směrového 
ukazatel. Poslední obr. 4.24 je naznačuje možnost umístění OLED čipů s funkcí koncových 
světel, oboje vyvinuty firmou Hella. 
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Obr. 4.22 Interiérové osvětlení pomoci OLED [3] 

 

 
Obr. 4.23 Prototyp směrového ukazatele firmy Hella [16] 

 

 
Obr. 4.24 Prototyp zadní svítilny vozu BMW 5 (kombinace LED a OLED diod) [16] 
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5. KONSTRUKCE SVĚTLOMET Ů 
 
5.1 Světlomety 
 
Symetrické světlo zaniklo v roce 1957, kdy přišla firma Bosch s asymetrickým světlometem. 
Tím se výrazně prodloužil dosah tlumeného světla, aniž by docházelo k oslnění.  

 

 
Obr. 5.1 rozdíl v rozložení světel [19] 

 
5.1.1 Parabolické [10,19] 
 
Tvar reflektoru je vytvořen povrchem paraboloidu. Má pravidelný tvar s jedním ohniskem, 
který zásadně ovlivňuje světelný tok. Pro dálkové světlo je wolframové vlákno přímo 
v ohnisku a všechny světelné paprsky se vyzařují rovnoběžně s osou paraboloidu. Tím se 
vytvoří kužel dalekého dosahu. Pro tlumené světlo je vlákno žárovky umístěno za ohniskem 
paraboloidu a opatřeno clonou, zabraňující dopadu paprsků na dolní plochu reflektoru. Na 
správném rozdělení světla na vozovku se podílí čelní krycí sklo pomocí optických forem. 

 
Tento typ světlometů se hojně využívá pro malé vozy nižší cenové kategorie.  
 

 
Obr. 5.2 schéma parabolického světlometu (foto Opel Corsa B) [10] 
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5.1.2 Světlomety s volnou plochou (FF) [14,29] 
 
Světlomet s volnou plochou byl poprvé představen firmou Hella v roce 1988. Tento světlomet 
má plochu reflektoru vytvořenou na základě konceptu free – from/Frei Flächen. Jde o 
inteligentní rozvržení na části za pomoci výpočetní techniky. Jednotlivé dílčí segmenty 
(fazety) osvětlují přesně danou oblast vozovky. Díky tomu odpadá nutnost usměrnění 
světelného toku pomoci krycího skla. To může zůstat čiré a dotváří „líbiv ější“ moderní design 
vozidel.  

 
 

 
Obr. 5.3 FF světlomety (foto VW Transporter) 

 
Světlomety s volnou plochou mohou využít pro tlumené světlo prakticky celé plochy 
reflektoru (to i spodní část reflektoru). Výrazně se tím zvýší množství světla převedeného na 
vozovku.  Dálkové světlo je řešeno zvlášť, dalším reflektorem. To má opět pozitivní vliv na 
rozložení světelného kužele. Pro snížení únavy řidiče při jízdě v noci jsou tlumená světla 
zapojena nepřetížitelně. Dálková se podle potřeby připojují. Tím nedochází k tak výraznému 
světelnému skoku jako například u žárovek H4. 

 
 

     
Obr. 5.4 schéma světlometu s volnou plochou [29] 
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5.1.3 Kombinovaný osvětlovací systém [2,3,19,30] 
 
Jedná se o kombinaci elipsoidního světlometu a světlometu s volnou plochou. Reflektor je 
navržen metodou volných ploch. Tím napomáhá zachycení maximálního množství světelného 
toku a následnému nasměrování skrz clonu na čočku. Čočka poté promítá požadovaný 
světelný kužel na vozovku. Díky vyspělejší optice, mají tyto světlomety delší světelný dosah. 
Pro kombinovaný osvětlovací systém existují dva názvy: 

 
• PES  (polyellipsoid system) byl vyvinut firmou BOSCH roku 1986. Jedná se o 

základní model, z kterého postupem času vznikly: 
  

� PES Plus - využívá i spodní část reflektoru, díky čemu se zlepší a 
zintenzivní rozložení světelného paprsku na vozovce 

 
� PES Plus s kruhovým sektorem - poslední modifikace, která přinesla 

menší míru oslnění navzdory dalšímu zvýšení světelného 
toku  

 

 
Obr. 5.5 a) PES b) PES Plus c) PES Plus s kruhovým sektorem [19] 
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• Suped DE  (Super Dreiachsig Elipsoid) vyvinula firma Hella roku 1988 jako 
další stupeň DE světlometu. 

 

  
Obr. 5.6 schéma Super DE reflektoru [30] 

 
 
Poslední vylepšení v oblasti PES světlometů se týká speciální čočky s difrakčním optickým 
elementem (DOE). Ten napomáhá k vytvoření ostřejšího rozhraní světlo/stín.  
 

 
Obr. 5.7 Super DE s difrakčním optickým elementem [3] 

 
 
 

5.1.4 Litronic [17,18,21] 
 
Systém Litronic pochází od firmy BOSCH. Na trhu se objevil v roce 1991 na vozidle BMW 
7. řady. V podstatě se jednalo o první světlomet s xenonovou výbojkou. Ta nabízela oproti 
halogenové žárovce přibližně 2,5x vyšší svítivost a tím pádem i větší osvětlenou plochu, viz. 
kapitola 6. Systém se skládá z výbojky, upevňovacího modulu pro výbojku, modulu vysokého 
napětí, řídící jednotky a dle předpisu EHK R-48 automatické regulace vertikálního sklonu 
světlometu a čisticího zařízení světlometu. Podmínky pro funkci xenonové výbojky byly 
popsány už v kapitole 4, odstavec 4. Do dnešní doby vznikly 4 generace systému Litronic:  

 
1. generace - realizována jako tlumené světlo, pomoci PES systém reflektoru. Skládá se 

ze dvou světelných modulů 1 (jeden pro výbojku druhý  pro halogenovou 
žárovku), modulu vysokého napětí 2 a řídící jednotky 3. 
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Obr. 5.8 Litronic 1. generace (BMW 7. řada) [18] 

 
2. generace - navázala na úspěch předchozí.generace. Byla užita nová výbojka D2S, 

která měla jinou patici. Modul vysokého napětí je přímo v těle světlometu, 
řídící jednotka je mimo oblast světlometu.  

 

 
Obr. 5.9 Litronic 2. generace - šipka označuje modul vysokého napětí [18] 

 
4. generace - dochází k dalšímu zmenšování jednotlivých dílů. Užívají se výbojky D2R, 

D2S. V řídící jednotce integrované zařízení pro korekci světelného dosahu 
paprsku na základě pohybu náprav, popř. na zatížení vozu. Vznikají dva 
typy: a) na základě PES systémem  (D2S) 

                                 b) systém reflexního světlometu   (D2R) 
  - chytrá elektronika umožňuje samokontrolu správnosti chodu. Případné 

chyby se ukládají do paměti.    
 
  

 
Obr. 5.10 4. generace Litronic (PES systém) [18] 
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Obr. 5.11 Litronic schéma reflexního světlometu [17] 

 
Bi-Litronic - pro lepší využití xenonové výbojky je snaha vytvořit systém, kde by se 

zdroj využíval i pro dálkové světlo. Z vlastností výbojky je známo, že 
plného náběhu dosáhne až po několika sekundách. To je však nepřijatelné. 
Proto bylo dálkové světlo u všech generací Litronicu řešeno halogenovou 
žárovkou. U Bi-Litronicu je však dálkové světlo řešeno stejnou výbojkou 
jako pro tlumené. Na voze Audi S8 (rok 1999) byl představen první Bi-
Litronic  systém. Magnet na základě signálu z řídící jednotky sklopí 
výbojku a tím odkloní pozici elektrického oblouku. U projekčního systému 
je to tvořeno pomoci odklápěcího stínítka.   

 
 

 
Obr. 5.12 Bi-litronic (AUDI S8) [18] Obr. 5.13 Bi-litronic schema reflektoru [17] 

 

 
Obr. 5.14 AUDI S8 [31] 
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Obr. 5.15 Projekční Bi-Litronic [18] 

 
 
 
5.1.5 Projekční (elipsoidní) světlomety [10,19] 

 
Projekční světlomety, označené jako DE, představila firma Hella roku 1983. Do sériové 
výroby se dostaly v roce 1986 na vozidle BMW 7. řady (E 32).  
 
Elipsoidní světlomet má podle svého názvu tvar plochy reflektoru elipsoidní. Umožňuje 
konstruovat světlomety o zvláště malých rozměrech s vysokým světelným výkonem. 
Takovéto světlomety pracují na podobném principu jako projekční zařízení, a proto se také 
označují jako projekční světlomety.  

 

 
Obr. 5.16 schéma elipsoidu [10] 

 
Základní rozdíl je v tom, že rozptyl světla nevykonává rozptylové sklo, ale čočka, která světlo 
přenáší na vozovku. Konstrukce tohoto světlometu tedy připomíná diaprojektor. 
U projekčního světlometu je objekt vytvářen reflektorem, který vytváří rozptyl světla, a 
hranou clony. Hrana clony je důležitá pro vytváření hranice světla a tmy u tlumeného světla. 
Čočka funguje jako objektiv. Projekční světlomety jsou zvláště vhodné pro tlumená světla a 
světla do mlhy díky ostré hranici světla a tmy. 
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Elipsoidní reflektor je základním prvkem několika světelných systémů: 
 

DE  [10,32] (Dreiachsig Elipsoid) 
DE světlomet lze osadit halogenovým, nebo xenonovým zdrojem světla. V dnešní době stále 
hojně používán. S xenonovým zdrojem zastává funkci tlumeného světlometu, popř. 
dálkového světla. Systém pracuje s fixně umístěnou clonou, která určuje rozvržení světelného 
toku před vozidlem. Nejčastěji se užívají konstrukce s Ø  63 mm a Ø  70 mm. 

 
 

    
Obr. 5.17 schéma DE reflektoru [32] 

 
 
 
HID [3,26,33] (High Intensity Discharge) 
Zkratka HID se všeobecně používá pro označení klasických xenonových světlometů v USA, 
Japonsku a často se s tímto spojením setkáme v anglicky psaných publikacích. V podstatě 
není rozdíl mezi HID a DE, popř. Super DE. Doslovný překlad HID znamená vysoce 
intenzivní propouštění. Pod tím je možno si představit světlomety s velkou světelnou 
intenzitou.    

 
 

 
Obr. 5.18 HID světlomet (Lexus GS) [33] 
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5.1.6 AFS světlomety [7,34,35] 
 
AFS světlomety jsou další vývojový krok projekčních systémů. Za prvního průkopníka lze 
považovat statické odbočovací reflektory (tzv. Corner light), které se objevily roku 2002.  

 
Obr. 46 tlumené světlo a odbočovací světlo [34] 

 
První generace AFS obsahovala xenonový modul s možností natáčení do zatáček na základě 
úhlu natočení volantu (rok 2003) 

 
Obr. 47 natočení světla v zatáčce [35] 

 
Druhá generace AFS navíc získala možnost měnit světelné režimy v závislosti na rychlosti a 
aktuálních povětrnostních podmínkách (rok 2005). 

 
Světelný modul může obsahovat halogen, xenon, nebo bi-xenon modul. Systém obsahuje dva 
krokové elektromotorky, které pohybují modulem o ± 6° ve vertikální ose a ±17° 
v horizontální ose. Jednotlivé systémy od různých výrobců se mohou drobně lišit.[7, hella.cz] 
 
 
VARIO X [3,16] 
Jedná se o zkratku variabilního xenonového systému. Základem je projekční modul 
s výbojkou opatřený otočným válečkem. Ten je zde namísto klasické clony a svým otáčením 
dovoluje využít 5 různých režimů: 

� městský režim – do 50km/h, krátký, ale široký kužel 
� tlumené světlo – standardní xenonový rozsah   
� dálnice – úzký daleký pruh světla. Do 110 m světelný kužel přes celou 

šíři silnice. Symetrický kužel. 
� dálkové světlo – klasický rozsah bi-xenonového systému 
� nepříznivé počasí – mírné vytočení ke krajnici pomáhá při orientaci, 

velmi široký záběr  
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Obr. 5.19 rozvržení světelných paprsků [3] 

 
Přestavení clony se pohybuje v jednotkách milisekund. Navíc jsou konstruovány tak, že není 
nutná žádná korekce při přechodu na pravostranný provoz, např. ve Velké Británii. 

 

 
Obr. 5.20 projektor systému VARIO X [36] 

 
 

VARILIS [20,34,37] 
Variabilní inteligentní světelný systém je dalším vývojovým krokem firmy Hella. Vychází 
z systému VARIO X, který doplňuje o možnost natáčet modulem do zatáček. Vozidlo 
automaticky zapíná nejvhodnější světelnou funkci na základě informací od senzorů. 
Zohledňuje faktory jako rychlost, povětrnostní podmínky, zatáčky a rohy. 

 
Na obr. 5.21 je vidět stavebnicový systém projekčních modulů. Ten umožňuje bez větších 
problému, vytvořit natáčecí systém dle požadavků zákazníka. Většinou se však vychází právě 
ze systému s otočnou clonou, který zaručuje proměnlivý světelný dosah.   
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Obr. 5.21 stavebnicový systém firmy Hella [34] 

 
 

 
Obr. 5.22 rozvržení světelného paprsků při různých jízdních situacích [37] 

 
 
Adaptive Forward Lighting (AFL) [22,38] 

 
Nejenom trio německých výrobců luxusních vozidel představuje inovační osvětlovací 
systémy. Společnost Opel v letošním roce přišla se zcela novým modelem Insignia. Ten se 
řadí po bok vozidel jako BMW 3. řady, AUDI A4 nebo Mercedes – Benz třídy C. 

 



VUT FSI 
Ústav automobilního a dopravního inženýrství                                         Bakalářská práce 

Brno   39 

Do boje o zákazníky nasadil Opel převratné AFL světlomety nabízející osm jízdních režimů + 
nezávislou funkci denního svícení. Jednotlivé režimy jsou znázorněny na obr. 5.24: 

 
� Světla v pěší zóně: 0–30 km/h. V místech, kdesi hrají děti a je omezená 

rychlost, se světlo rozšíří o 8 stupňů na každou stranu, aby 
bylo možné zahlédnout možná nebezpečí dříve a jasněji. 

� Světla ve městě:  30–55 km/h. Aktivuje se na základě rychlosti auta. Systém 
AFL zároveň registruje městské osvětlení, takže upraví 
hlavní paprsek na širší a do města více vhodné symetrické 
rozptýlení světla se sníženým dosahem. 

� Světla v krajin ě: 55-100km/h. Tato možnost, která se aktivuje na základě 
rychlosti poskytuje širší a jasnější proud světla než 
normální potkávací světla. Dosah 70 metrů umožňuje lépe 
zpozorovat nebezpečí, zvířata nebo chodce. 

�  Světla na dálnici: Nad 100 km/h. Tato možnost, která se aktivuje na základě 
čidla řízení, poskytuje vyšší proud světla vhodný na 
dálnici, apod. Dosah světla je 140 metrů a intenzita je 
automaticky zvýšena z 35 wattů na 38 wattů.  

� Světla při nepříznivém počasí:  Až do 70 km/h. Aktivuje se automaticky na 
základě dešťového senzoru, přičemž se zkrátí levý 
světelný kužel a zvýší se jas pravého kužele, což 
poskytuje bezpečnější a lépe umístěné světlo pro mokrý 
povrch silnice. 

� Dálková světla s asistencí:  Automaticky přepne silnější dálková světla, 
pokud detekuje jiné auto, které jde v protisměru, nebo jede 
vpředu. Funguje také na silnicích ve volné krajině. 

� Dynamické natáčení světlometů:  Světla se natočí o 15 stupňů v každém 
směru na základě rychlosti jízdy a pohybu volantem. Ve 
sportovním režimu se aktivuje ještě rychlejší odezva. 

� Statické odbočovací světlo:   0-40 km/h. Toto světlo, které se aktivuje 
automaticky, osvětluje až 90 stupňů ve směru parkování 
nebo jiného manévrování. Aktivuje se i v případě 
parkování nebo jiného manévrování při zařazení zpátečky.   

 

 
Obr. 5.23 AFL modul z Opel Insignia [38] 



VUT FSI 
Ústav automobilního a dopravního inženýrství                                         Bakalářská práce 

Brno   40 

 
 

 

 
Obr. 5.24 osm světelných režimů Opel Insignia  [22] 
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5.1.7 LED světlomety [3,40] 
 
LED světlomety se staly v poslední době velkou výzvou pro všechny přední výrobce světelné 
techniky. S prudkým rozvojem výkonných LED čipů se konstruktérům otevřely nové 
možnosti v realizaci předních světlometů. Jak již bylo řečeno, LED diody mají několik 
velkých předností jako rychlou reakci, nízkou energickou náročnost apod.  

 
První sériový světlomet se zdrojem LED diod, představil Lexus roku 2007 na svém 
vrcholném modelu LS 600h. Diody zde plnily funkci tlumeného světla. Na obr. 5.25 je 
názorně předveden princip tlumených světlometů z Luxusu.  

 
 

 
Obr. 5.25 systém osvětlení pomoci LED technologie (Lexus) [39] 

 
 

Na obr. 5.26 jsou vidět světelné pole od jednotlivých LED jednotek. Ty se před vozidlem 
sloučí a osvětlují tak vozovku. Jednotky 1-3 umožňují natáčení světelného kužele a simulují 
tím funkci AFS světlometů.  
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Obr. 5.26 ukázka jednotlivých světelných polí [39] 

 
 

 
Obr. 5.27 zapnutá LED světla na Luxusu LS 600h 

 
 
Lexus sice představil jako první světlomety s LED diodami, avšak kompletně osazené 
světlomety pouze LED měl až vůz AUDI R8 (rok 2008).   

 
Každá reflektorová jednotka užívá 54 LED diod a je zvláště pozoruhodná svojí nízkou 
spotřebou energií (50 wattů pro tlumené světlomety, 6 wattů pro denní světla). LED jsou 
uspořádané ve shlucích či "polích", které fungují společně jako jeden světelný zdroj. Na obr. 
5.28 je sedět rozčlenění světlometu do 4 skupin: 
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� Tlumené světlo (1)  světelný tok se distribuuje ze tří světelných polí, 
kdy každé obsahuje čtyři LED čipy. Rozhraní 
světlo/tma realizováno clonou na plastové čočce. 

 
� Dálkové světlo (2)  jedno pole o čtyřech LED na každý skořápkový 

reflektor  
 

 
� Směrový ukazatel (3) osm žlutých výkonných LED diod 
 
� Denní světa (4)  24 vysoce výkonných LED diod s optickými 

vlákny pro stejnorodé osvětlení 
 
Kromě těchto čtyř sekcí, tam jsou ještě dva větráky, pro každý světlomet jeden. Jelikož LED 
vyprodukují teplo, které by mělo za následek přehřívání systému, užívá se větráků k nucené 
cirkulaci vzduchu uvnitř světlometu. Tím pádem se teplý vzduch dostává na krycí sklo, kde 
napomáhá především v zimním období jako účinné odmrazování. Zpátky se vrací ochlazený 
vzduch směrem k LED čipům. 

 

 
Obr. 5.28 model vnitřního uspořádání LED světlometu (AUDI R8) [3] 

 

 
Obr. 5.29 přední světlomet AUDI R8 [40] 
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5.1.8 Inteligentní světlomety 
 
Pixelové světlomety [3,13,42,52] 
 
Pixelové světlomety jsou jedním z posledních počinů na poli světelné techniky. Na jejich 
vývoji se podílí i firma BMW. Prvním stupněm zavedení, budou pixelové přídavné 
světlomety s doplňkovou funkcí. Půjde o osvětlení krajnic, ostrých zatáček a dalších 
problémových oblastí. V další vývojové fázi se již počítá s plným nasazením těchto 
inteligentních čipů do hlavních světlometů.  

 

 
Obr. 5.30 čip DMD [41] 

 
Tato revoluční technika umožňuje libovolně programovatelné přesné rozdělení světla na 
vozovku. Základem je čip DMD (Digifal Micromirror Device), který nese 480 tisíc 
mikroskopicky malých zrcadel o velikostí jednoho pixelu, jež jsou individuálně řízena a 
natáčena. DMD světlomety využívají DPL technologii vyvinutou pro digitální projekci. Ta 
obsahuje matici o 1024x768 aktivních zrcadel o šířce 13µm. Tato zrcátka přebírají funkci 
reflektoru, ale individuální natáčení odrazových plošek umožňuje zavedení zcela nových 
funkcí, jako například trvale využitelný neoslňující dálkový světlomet, u něhož je oblast ve 
výši očí protijedoucích řidičů ztmavena, nebo zvlášť jasné a cílené osvětlení dopravního 
značení. Na vozovku lze tímto způsobem promítat i různé informační symboly, například 
odbočovací šipky, kterými navigační systém informuje řidiče o změně směru jízdy. Do 
budoucna by chtěla firma BMW světlomety propojit s GPS a tím ještě efektivněji osvětlovat 
vozovku před vozidlem. Světlomety by se mohli „připravit“ na další zatáčku apod.  

 
 

   
Obr. 5.31 rozvržení světelných paprsků [43] 

 



VUT FSI 
Ústav automobilního a dopravního inženýrství                                         Bakalářská práce 

Brno   45 

 
Obr. 5.32 pixelový světlomet [13] Obr. 5.33 funkční schéma [52] 

                                       
 

Německý výzkumný ústav L-LAB se též významně podílí na vývoji pixelových světlometů. 
Úzká spolupráce s firmou Hella a BMW je zárukou, že se s tímto systémem brzy setkáme na 
některém z modelů BMW. V příloze internet se nachází odkaz na video o pixelových 
světlometech.   

 
 
Světlomet s článkovými clonami [3]   
 
Světlomet založen na HID základu s článkovými clonami, nahrazující klasické stínění. Jeden 
krok představuje pohyb o 10 µm. Clony se pohybují rychlostí až 50 cm/s což představuje 
přepnutí z dálkových světel na tlumená za 20 ms. Konvekční halogenové a xenonové systémy 
potřebují asi 150 ms. Na obr. x je situace, kdy se potkají dvě vozidla v protisměru. Vozidlo B 
svítí tlumenými světly, vozidlo A je vybaveno světlomety s clonami. Ty mu umožňují mít 
zapnuté tlumené i dálkové světla s pohyblivým světelným výřezem. Ten je možno řešit dvěma 
způsoby:  a) postupným pohybem sousedních clon 
                                                    b) pohybem celého modulu s následným pohybem clon   
 

 
Obr. 5.34 schéma a světelný odraz světlometu s článkovými clonami [3] 

 
Tento světlomet má přednost především v tom, že efektivně osvětluje blízké okolí 
protijedoucího vozidla dálkovými světly, za dodržení požadavku o neosňování. Tím pádem 
jsou vidět i překážky, které jsou jinak z důvodu omezeného světelného toku skryty. Názorně 
to dokazuje obr. 64, kde je vidět napravo od vozidla malé zvíře.   
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Obr. 5.35 ukázka světelného výřezu (modelová situace) [3] 

 
 
 

 
Obr. 5.36 ukázka světelného výřezu (laboratorní) [3] 

 
 

 
 
 
5.1.9 Světla pro denní svícení [3,44] 

 
Světlomety pro denní svícení plní funkci identifikace vozidla za provozu. Oproti klasickým 
tlumeným světlometům odebírají minimum elektrické energie, čímž výrazně šetří palivo. 
Světla jsou převážně z LED diod, je možné se setkat i s jiným systémem jako např. u BMW 3. 
řady. Zdroj světla je žárovka H8, která jeden prstenec osvětluje přímo a druhý je osvětlen 
pomoci světlovou jako např. u zadních svítilen bavorské značky.  
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Obr. 5.37 denní svícení na vozidle AUDI A4 [44] 

 
 

 
 
 

 
Obr. 5.38 názorná ukázka řešení funkce denního svícení na vozidle BMW 3. řady [3] 
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5.2 Návěsná světla [2] 
 
5.2.1 Světla signalizační 

- slouží k informování ostatních účastníků silničního provozu 
 

Brzdová světla 
• jsou povinná pro vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25km/h. Umístěny 

jsou na zadní části vozidla a jejich základní barva je červená. Povoluje se další 
světlo uprostřed co nejvýše z důvodu viditelnosti. Detailně se problematikou 
brzdových světel zabývá předpis EHK č.7. Z hlediska bezpečnosti je brzdová 
signalizace často vybavena kontrolkou funkčnosti. Ta se rozsvítí, pokud je jedna 
ze žárovek vadná. 

• od 90. let jsou na třetím brzdovém světle užívány LED diody pro svoji rychlou 
reakci. Dnes se s LED setkáme i v nižších třídách.  

• přední výrobci si uvědomují důležitost právě těchto světel, a proto je často 
vybavují speciálními funkcemi. Například se jedná o stupňovitou signalizaci při 
panickém brzdění. Výrobce BMW užívá BFD systém, kdy po překročení hranice 
zpomalení 5m/s, dojde k aktivaci další, výraznější, části brzdových světel [45].. 

 

 
Obr. 5.39 dvoustupňový signalizační systém BMW [45] 

 

 
Obr. 5.40 brzdová světla (BMW M5) 
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• u vozů Mercedes – Benz se funkce panického brzdění projevuje vysokou 
frekvencí blikání brzdových světel 

 

 
Obr. 5.41 brzdová světla při panickém brzdění [46] 

 
Směrová světla 

• slouží k informovanosti všech účastníků provozu o záměru změnit směr jízdy, 
popř. signalizuje obecnou výstrahu. Jednotlivé podmínky vymezuje předpis 
EHK č. 6. Směrová světla se nesmí pohybovat, musí mít žlutou barvu a být vždy 
v páru. Existuje několik kategorií, které lze dále kombinovat do čtyř schválených 
soustav. Obvod zapojení musí být upraven tak, aby se světlo rozsvítilo max. 1s 
po zapnutí spínače, a naopak zhasnout max. 1,5 s po vypnutí spínače. Světlo je 
přerušované s frekvencí 90 ± 30 Hz. Činnost světel je signalizována akusticky, 
nebo opticky. Při poruše musí být na tuto situaci upozorněno. 

• k přerušení činnosti se užívá přerušovačů. Především tepelné, elektronické, méně 
často tepelné bimetalické a elektromechanické.  

• dle posledních trendů se upouští od klasických žárovek ve prospěch LED diod. 
Ze začátku se užívali pro ukazatele umístěné na zpětných zrcátkách.  

 

 
Obr. 5.42 směrový ukazatel integrovaný do zpětného zrcátka (Mercedes – Benz) [47] 
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Obr. 5.43 přední a zadní směrový ukazatel z LED diod (BMW 6 / BMW M5) 

 
 

Varovná světla 
• povinně užívaná u dvoustopých vozidel jako označení překážky. Dříve se užívali 

směrové a brzdové světla. Dnes jsou povolena už jen směrová světla, která 
přerušovaně svítí na obou stranách vozidla. Oproti klasickým směrovým světlům 
jdou však aktivovat nezávisle na zapojení některého spotřebiče. Činnost je 
signalizována přerušovaným světlem červené kontrolky. 

 
 
5.2.2 Světla identifika ční 

- světla vyznačující obrys a polohu vozidla za snížené viditelnosti 
 

Obrysová a koncová světla 
• vlastnosti a umístění světel stanovuje předpis EHK č.7. Obrysová světla se 

umisťují co nejblíže k bočnímu okraji obrysu. Pro osobní vozidla je základní 
skica v kapitole 3.1. Obrysová světla jsou povolena pouze bílé a koncové světla 
pouze červené barvy. Velmi často jsou obrysová světla řešena jako součást 
hlavního světlometu, popř. zadní svítilny.  

• koncové světla jsou řešena 3 způsoby:  
� pomoci klasické žárovky a tvarované paraboly. Toto řešení je výrobně 

levné a s čirým krycím sklem i efektivní.  
 

   
Obr. 5.44 počítačem navrhovaná parabola (Kia Cee´d)  [3,48] 



VUT FSI 
Ústav automobilního a dopravního inženýrství                                         Bakalářská práce 

Brno   51 

� pomoci LED diod. V dnešní době stále rozšířenější. Průkopník těchto 
koncových světel bylo AUDI A8. Ta ve svých záměrech pokračovala a 
téměř na všech modelech najdeme světlomety s velkým podílem LED 
diod.  

 

 
Obr. 5.45 zadní svítilny řešené pomoci LED diod (AUDI A8)  [49] 

 

 
Obr. 5.46 funkce koncových světel na AUDI RS6 [50] 

 
� pomoci světlovodů. To je módní řešení, užité na všech vozidlech 

BMW. Světlovody jsou efektní, ovšem co do světelné účinnosti velmi 
slabé. Proto se hodí právě tak na funkci koncového světla.  

 

    
Obr. 5.47 zadní svítilna BMW 5. řady (E60) [51] Obr. 5.48 foto demontované plastové překrytí 
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Obr. 5.49 koncové světla řešena pomoci světlovodů (BMW 6 / BMW 7) 

 
 
 
 
 

Mlhové světla 
• jsou významným prvkem pro bezpečnost provozu, především za zhoršených  

podmínek. Na vozidle může být použito jen jedno světlo v podélné rovině 
souměrnosti, nebo vlevo od ní., popř. dvojice souměrně umístěných světel. Toto 
světlo musí být červené barvy. Umístěno musí být min 100 mm od brzdových 
světel, aby nedocházelo k matení ostatních řidičů.  

• u mlhových světel se i nadále používají klasické žárovky. Jde především o to, že 
mlhová světla nejsou tak často využívána.  

 

 
Obr. 5.50 mlhové světlo Mazda 6 
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Odrazky 

• jsou světlená zařízení bez vlastního zdroje světla, aktivovaná po osvětlení cizím 
zdrojem. Umístění na vozidle je povinné, kdy tvar, počet a fotometrické 
vlastnosti určuje předpis EHK.  

 
 

 
Obr. 5.51 odrazky integrované do nárazníku (Mercedes – Benz) 
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6. POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ 
 
6.1 Halogenové světlomety 
 
Klady 

� relativně nízká cena systému 
� jednoduchost systému 
� snadná údržba (žádné vysokonapěťové členy) 
 

Zápory 
� malý světelný výkon systémů 
� mnoho odpadního tepla 
 

   
Obr. 6.1 vozidlo se světlomety H7 [53]         

6.2 Xenonové světlomety 
 
Klady 

� menší energické nároky oproti halogenovému zdroji (zhruba 2/3) 
� výrazně vyšší svítivost (2,5 x vyšší než halogen) 
� delší výdrž výbojky 
� lepší rozlišovací schopnost 
� Bi-xenon využívá xenonové světlo i pro dálkové světlo 
� dnes je spousta variant (Vario X, AFS, HID) 
 

Zápory 
� nutnost drahé optiky 
� vyžaduje příslušenství jako startér, řídící jednotku apod. 
� u použití malých čoček nepříjemný pro oči ostatních řidičů 
 

   
Obr. 6.2 vozidlo s xenonovými světlomety [53]         
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6.3 LED světlomety 
 
Klady 

� relativně nízká cena systému 
� velká variabilita v designu 
� lepší teplota chromatičnosti oproti xenonu (ještě blíže dennímu světlu) 
� nízký odběr energie navzdory vysoké svítivosti 
� rychlá aktivace (vhodné pro brzdová světla) 

Zápory 
� drahá a složitá optika 
� menší měrný výkon ve srovnání s xenonem 
� osvětlení zatím plně nedosahuje kvalit xenonových systémů 
� výkonné čipy produkují teplo, které se musí odvádět 
� LED diody často v celých skupinách – při poruše jedné nutnost vyměnit celý díl 
 

   
Obr. 6.3 vozidlo s LED světlomety [53]         

 
 
Porovnání světelných rozsahů tlumených světlometů LED, HID a Halogenu. Na první pohled 
je patrná šíře záběru propracované LED optiky. Vpravo je reálný obraz. 
 

 
Obr. 6.4 porovnání tlumeného světla LED s ostatními systémy [3] vpravo reálný obraz [54] 

 
Dobrým porovnávacím nástrojem jsou světelné mapy. Barevná pole značí hladinu se stejnou 
intenzitou osvětlení. Na obr. 6.5 je porovnání tlumeného světla Bi-xenonového a LED 
světlometu. LED světlomet má širší osvětlovací záběr, avšak co do dosahu za hranicí sta 
metrů již ztrácí [3].    
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Obr. 6.5 porovnání Bi-xenonového (nahoře) a LED (dole) tlumeného světla [3] 

 
Následující obr. 6.6 porovnává rozložení intenzity osvětlení dálkových světel u zmíněných 
systémů. Bi-xenon řeší dálkové světlo odkloněním clony, naproti tomu LED světlomety 
překrývají tlumené světlo dálkovým. Ono překrytí je dobře patrné na šířce žlutozeleného pole, 
které je výrazně větší, než u bi-xenonu. Naopak bi-xenon získává v okolí nulových os, což 
zlepšuje světelný dosah paprsků a tím i rozeznávací schopnost [3].  

 

 
Obr. 6.6 rozložení dálkového světla (nahoře Bi-xenon / dole LED) [3]         
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7. BUDOUCNOST 
 
Budoucnost v osvětlovací technice je velmi slibná a otevřená. Existuje hned několik směrů, 
kterými se konstruktéři budou ubírat. Jednak je to zdokonalování již existujících systémů, 
dále pak aplikace nových technologií do výroby. Na tomto místě bude vyzdviženo několik 
hlavních bodů do příštích let [3,55]: 

 
 

� Světlomety AFS spolupracující s elektronickými mapami a GPS pro vyšší 
efektivnost osvětlování (vozidlo by se připravilo na zatáčku dříve než do ní 
vjede) 

 
� Světlomety osazené LED technologií s vyšším výkonem a lepší distribucí 

světelného toku 
 

 
Obr. 7.1 koncept AUDI A7 [55]         

 
 

� Odvážnější designové tvary díky novým technologií 
 

 
Obr. 7.2 koncept AUDI A7 [55]         
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� Neoslňující dálková světla 
 

 
Obr. 7.3 inteligentní dálkové světlo [3] 

 
� Propracovanější systémy s infračervenou kamerou (dokonalejší systém 

nočního vidění)  
 
� Mlhové světlomety na základě laseru (lepší rozlišovací schopnost za mlhy) 

 

 
Obr. 7.4 mlhové světlo z laseru [3] 

 
� Adaptivní koncové svítilny s proměnlivou výstupní plochou 

 

 
Obr. 7.5 proměnlivá koncová svítilna [3] 
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8. ZÁVĚR 
 
Cílem této bakalářské práce bylo pojednat o širokém a stále se rozvíjejícím odvětví 
osvětlovací techniky. Po krátkém úvodu do legislativních záležitostí, byly představeny 
světelné zdroje od běžně užívaných, až po ty nejmodernější. Těm bylo záměrně věnováno 
více pozornosti, jelikož se dá očekávat jejich brzká expanze do běžného provozu. 

 
 Poté následuje roztřídění jednotlivých světelných systémů. Dnes již existuje velká spousta 
možností, jak vytvořit osvětlení vozidla. Tím pádem není těžké se v dané problematice ztratit. 
Tato práce by měla vyčlenit základní mantinely a pomoci i laikovi v úspěšné orientaci. Po 
uvedení základních, a všem dobře známým, systémů je blíže nahlédnuto především na 
inteligentní světlomety. Ty udivují svými možnostmi a jistě budou velkým přínosem 
v bezpečnosti provozu.  

 
Porovnání jednotlivých provedení světlometů by dalekosáhle překročila rámec bakalářské 
práce. Proto byl udělán jakýsi náhled ukončený detailnějším porovnáním Bi-xenonového 
světlometu a LED světlometu. 

 
Do budoucnosti čeká konstruktéry několik velkých úkolů především s dokonalením LED 
systémů a uvedením prvních generací inteligentních světlometů na trh. S novými 
technologiemi se také otevírají nové možnosti pro designery, kteří mohou realizovat i 
odvážnější návrhy. Stačí se podívat na různé studie předních výrobců vozidel, kudy se bude 
osvětlovací technika ubírat v několika příštích letech 

.
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 
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BFD 
 
DE  
 
DMD  
 
DOE  
 
DPL  
 
EHK 
 
EHS 
 
GPS 
 
HID  
 
LED  
 
OLED  
 
PES  

Adaptive Forward Lighting 
 
Advanced Frontlighting Systém 
 
Brake Force Display 
 
Dreiachsig Elipsoid 
 
Digifal Micromirror Device 
 
Diffractive Optical Elements    
 
Digital Light Processing 
 
Evropská hospodářská komise 
 
Evropská hospodářská směrnice 
 
Global Positioning Systém 
 
High Intensity Discharge 
 
Light Emitting Diode 
 
Organic Light Emitting Diodes 
 
polyellipsoid system 
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 PŘÍLOHA 1 
 
Přehled dnes nejvíce užívaných světelných zdrojů [56] 
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Rozložení intenzity osvětlení u jednotlivých světelných systémů 
 
Paralobilcký světlomet [57] 

  
 
Světlomet s volnými plochami [29] 

  
 
DE světlomet [32] 
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Super DE světlomet [30] 

 
 
 
Světlomet s odbočovacím světlem..AUDI A8 [37] 
 

 
 

VARIO X modul [35] 
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AFS systémů systém z poslední modelové řady BMW 7 [58] 
 

 
 
Řešení zadní svítilny na Volvu XC 60 [59] 
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