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• Náš tým tvoří experti různých oborů, jakými jsou optika, elektronika, mechanická 
konstrukce, termální simulace, výroba a kvalita. Díky propojení pracovníků těchto oblastí 
jsme schopní navrhovat nejmodernější světlomety a svítilny pro ty nejluxusnější vozy na 
světě. 



Automatický Leveling 
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• Zaveden povinně od 1998 pro xenonové světlomety  
• Proč: Aby nedocházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu 
• Jak: Změří se náklon auta a patřičně se upraví sklon paprsků světla  
• Povinen i pro LED světlomety 
 
 
 

1. Senzor zadní nápravy 
2. ECU řídicí jednotka  
3. Senzor rychlosti 
4. Senzor přední nápravy  
5. Aktuátor 
6. Přední světlomet  
 



Automatický Leveling 
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• Lineární aktuátory 
• Výzva – tlak na cenu, spolehlivost, jednoduchost = AUTOMOTIVE  
• Aktuátory jsou bez senzoru polohy - reference na doraz 
• Problémy - ztráta pozice v provozu vinou vibrací = oslnění 
• Je třeba zajistit aby frekvence motoru byla mimo násobky vlastní 

frekvence světlometu!   
• Složité a zdlouhavé testování  
• Dlouhodobé problémy s funkčností tohoto systému pro 

dynamický leveling 
 

• Výjimky – aktivní podvozek nebo hodně tuhý podvozek 
(naklopení pod 0,5°) 

• Tlak automobilek na odstranění automatického levelingu u LED 
světlometů se zdrojem světla pod hranicí 2000lm 

 
 
 



AFS – adaptivní světlomety – automatické natáčení do zatáček 
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• Poprvé použit v roce 2003 - Mercedes E-class 
• Umožňuje přisvícení do zatáčky 
• Přináší vyšší bezpečnost  
• Potřebuje senzor natočení volantu, rychlost, stav zapnutí světel, Yaw rate, stav převodovky 
• Mikropočítač ve světlometu – oboustranná komunikace s vozem 
• Složitější vývoj – Software pro automotive (SPICE), testování, ISO 26262 – functional safety 



AFS – adaptivní světlomety – automatické natáčení do zatáček 
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• 2 rozdílné přístupy – rotační nebo lineární aktuátory 
• Výzva – tlak na cenu, spolehlivost, jednoduchost = AUTOMOTIVE 
• Aktuátory mají senzor pro referenci (spínáč, hall senzor) 

 

Sonceboz – lineární aktuátor JE – rotační aktuátor 



Clonka projektoru 
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• Používá se pro přepnutí mezi potkávacím a dálkovým světlem u bi-funkčních nebo 
multifunkčních projektorů 

• Sklápění pomocí DC motoru nebo solenoidu 
• Musí být definována bezpečná poloha – návrat pomocí pružiny 
• Problémy s odskoky clonky v obou koncových polohách 
• Hlučnost 
• Teplotní odolnost aktuátoru a clonky 

 
 

 
 
 
 



Clonka projektoru - rotační 
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• Používá se u multifunkčních projektorů – více možností světelné stopy 
• Rotace pomocí krokového motoru 
• Senzor polohy – minimálně reference 
• Nutná převodovka pro stabilní a přesnou polohu - hlučné 
• Přináší problémy s rychlostí přepnutí módu – příliš pomalé 

 
 
 
 



Elektronika – řízení, sběrnice LIN/CAN  
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• Kvůli těmto funkcím je nutné aby světlomet byl schopen obousměrně komunikovat s 
ostatními systémy v automobilu. Komunikace se provádí pomocí sběrnic LIN nebo CAN.  

• Přináší nutnost použití řídicí jednotky s mikropočítačem pro každou lampu 
• LIN - levnější varianta s nízkou komunikační rychlostí – nejčastěji jen dynamické natáčení do 

zatáček 
• CAN - dražší varianta s mnohem vyšší komunikační rychlostí – všechny nejmodernější 

systémy 
• Složitý vývoj – HW, SW, testování  

 
 



• Budoucnost (současný „top“) - Matrix 
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• Jedná se především o inteligentní dálkové světlo které neoslňuje ostatní účastníky silničního 
provozu přestože stále svítí 

• Umožňuje to automatické zhasínání segmentů dálkového světla v místě kde by mohlo dojít k 
oslnění jiných účastníků provozu 

• Může přisvítit i k potkávacímu světlu a to především do stran  
• Eliminuje dva aktuátory (řízení clonky a natáčení světlometu do stran) 
• Nevýhoda je složité řízení a nutnost použití LED pro každý segment čímž se výrazně zvedá 

cena 
• Výhoda: minimalizace pohyblivých dílů 
 

 
 
 



Mechanická konstrukce 
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MECHANICKÁ KONSTRUKCE a VÝVOJ PRODUKTŮ 
 

 Koncepční návrhy, design a technologické studie 

 Studie proveditelnosti a simulace 

 Celkový předvývoj produktů 

 Detailní vývoj finálních a sériových produktů 

 Návrh prototypů a validačních vzorků 

 Technická podpora během zavádění do výroby 

 Výrobní proveditelnost a technologie 



Optika 
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VÝVOJ OPTIKY A OPTICKÝCH MODULŮ 
 

 Vývoj optických systémů od proveditelnosti po finální design 

o Světlomety 

o Signální svítilny 

o Speciální optika 

 Podpora v raných předvývojových fázích LED aplikací 

 R&D s hlavním zaměřením na LED moduly a jejich aplikace 

 Rozsáhlé zkušenosti i s halogenovými a HID aplikacemi 

 Optické simulace nejčastěji pomocí LucidShape CAL SW 

 Vizualizace optických návrhů řešení 



Elektronika 
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VÝVOJ ŘÍDICÍ A POMOCNÉ ELEKTRONIKY 
 

 LED světelné moduly a jejich řídicí elektronika (LDM) 

 Řídicí elektronika mechatronických subsystémů (AFS, LIN drivers etc.) 

 Centrální jednotky pro řízení osvětlení (ECU) 

 

 Vývoj hardware a validace 

 Vývoj software a validace 

 Podpora výroby a testování 



Virtuální testování 
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TERMÁLNÍ MANAGEMENT - CAE ANALÝZA 
 

 CFD analýza 

o Ustálený stav a přechodové jevy 

o Nucené a přirozené proudění 

o Radiační chlazení různých tepelných zdrojů 

 Vibrační analýza 

 



FLTC jako partner pro budoucnost 
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ZKUŠENOSTI 

TÝMOVÝ DUCH ENTUSIASMUS 



Contact Information 
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FLTC Europe a.s. 

Hrušovská 3203/13a 

702 00  Ostrava 
Czech Republic 
 

Director:  Vladimír Dobruš        +420 720 731 021  vdobrus@fltc.eu 

Mfg. Director: Radim Češík        +420 730 574 159  rcesik@fltc.eu 

Lead Scientist: Jan Popelek        +420 730 574 156  jpopelek@fltc.eu  

GPS:  49°51'1.494"N, 18°16'59.254"E 

info@fltc.eu 
www.fltc.eu   
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