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ČR je automobilovou velmocí 
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Automobilky 
 

Výrobci automobilového osvětlení 
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Představení firmy GOTEC 

Vývojová firma založená v roce 2011 
 

• Disponuje zkušeným týmem odborníků pro implementaci LED zdrojů 
• Zaměřuje se na vývoj vnějšího osvětlení pro automobilovou techniku 
• Zajišťuje: 

– Stylistický návrh (ve spolupráci s partnery) 

– Koncepční návrh 

– Komplexní předvývoj 

– Vývoj konečného produktu 

– Prototypy včetně DV vzorků (ve spolupráci s partnery) 

– Technickou podporu při náběhu výroby 



Střet odborností při vývoji světlometu 

Světlomety musí: 
 
• Stylista – být nejenom funkční, ale i krásné  
• Optik – silně svítit, ale ne oslňovat 
• Elektronik – umět spolupracovat s elektronikou auta 
• CAE výpočtář – fungovat za všech teplot i při vibracích 
• Mechanický konstruktér – být pevné a tuhé, ale přitom lehké  
• Technolog – jít vyrobit na dostupných strojích 
• Rozpočtář – být levné, nebo ještě levnější 
• Kvalitář – vypadat draze i v podmínkách sériové výroby 
• ... 
 

4 



Stylistický návrh světlometu 

Stylista je umělec se znalostí předpisů (které omezují jeho rozlet)  

Umístí do světlometu: 
• Tlumené světlo 
• Dálkové světlo 
• Světlo pro denní svícení 
• Směrové světlo 
• Parkovací světlo 
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Návrh optických ploch světlometu 

Optický inženýr pro každou funkci světlometu: 
 
• Navrhne koncept optické soustavy 
• Navrhne optické plochy a iteračně je optimalizuje 
• Pomocí software simuluje, jak bude svítit na cestu 
• Vyhodnotí citlivost na mechanické tolerance 
• Spočítá nezbytný světelný tok, aby funkce byla legální     
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Návrh elektronického systému světlometu 

Elektronický inženýr navrhne 
 
• Typ, bin a napájecí proud LED, aby získal požadovaný světelný tok 
• Hardware a software řídící jednotky světlometu, která: 

• Napájí LED konstantním proudem 
• Chrání LED před přehřátím 
• Ovládá servomotory ve světlometu 
• Komunikuje s řídící jednotkou automobilu 

Elektronická jednotka musí projít náročnými testy na elektromagnetické 
rušení, imunitu, odolnost proti přepětí atd.  
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Testování virtuálního prototypu 

CAE analytik ověřuje na virtuálním modelu světlometu, 
že splní všechny zákaznické specifikace: 
 
• Vydrží vibrační zkoušky 
• Bude těsnit při mechanickém namáhání 
• Bude funkční v požadovaném rozsahu teplot (typ. -40 až 90°C) 
• Při lisování bude materiál dobře zatékat do forem 
• Odolá slunečnímu záření 
• Nezraní chodce při nárazu 
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Mechanická konstrukce světlometu 

Mechanický konstruktér zaštřešuje celkovou konstrukci světlometu 
a musí najít optimální kompromis mezi požadavky svých kolegů. 
 
• Detailně konstruovat všechny komponenty  
• Ověřit vyrobitelnost a smontovatelnost 
• Vyloučit kolize při pohybu pohyblivých částí (kinematika) 
• Vybrat materiály s ohledem na korozi, pevnost a cenu 
• Splnit zákonné předpisy na ochranu chodců 
• Atd. 
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Podpora ze strany VŠB-TU Ostrava 

Na univerzitě je k dispozici množství unikátních laboratoří, 
které si malá firma nemůže dovolit pořídit ani vytížit: 
 
• 3D skenery a CNC soustruh (kat. 346 Obrábění a montáž) 
• 3D tiskárny (kat. 354 Robotechnika) 
• Fotometrický sál (kat. 410 Elektroenergetika) 
• Vibrační testy (kat. 352 ATŘ) 
• Klimatická komora (kat. 337 Mechanika) 
• Odborná knihovna (9830) 

 
Některé možnosti nelze využít: 
 
• Software s Edu licenci neumožňuje opravdovou práci 
• Pracovníci nedokáží vybavení obsluhovat 
• Cena za služby je vyšší, než u komerční konkurence 
• Dodací lhůta je příliš dlouhá 
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Možnosti rozvoje spolupráce 

Univerzitní pracoviště často duplikují již existující kapacity (“me too” effect) 
 Vytvořit centrální a profesionální prototypovou dílnu ? 
 
Laboratoře nejsou certifikované 
 Poskytnout prostory na vybudování např. fotogoniometru pro TÜV ? 

 
Je obtížné zjistit, co je k dispozici. Přes známé to je nejrychlejší. 
 Databáze vybavení univerzity ? 

 
 



12 

Budoucnost LED technologie 

Je světlá. Doslovně. 
 
• CCT = 6000 K 
• L = 80 Mnt 
• η = 150 lm/W 
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