Audi Matrix LED tehnologija

tehnika

Audi je predstavio inovativnu Matrix LED tehnologiju
koja uz pomoć velikog broja individualnih kompjutorski
kontroliranih dioda generira iznimno precizno svijetlo
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Audi je već tradicionalno
jedna od vodećih marki kad
je u pitanju svjetlosna tehnologija. Bavarci LED osvjetljenje koriste već gotovo 10 godina, a prošla generacija modela A8 već je
imala sva svjetla izvedena u LED
tehnologiji (osim žarulje za registarsku pločicu). S novom generacijom modela A8 koji je premijerno predstavljen u rujnu na
salonu u Frankfurtu, Audi s Matrix LED svjetlima ponovno otvara

novo poglavlje u ovom području.
Ova tehnologija postiže ono što je
na prvi pogled nemoguće, odlično osvjetljenje ceste bez ometanja ostalih sudionika u prometu.
LED dugo svijetlo podijeljeno je u
veliki broj pojedinačnih dioda koje
upravljački sustav uključuje odnosno isključuje ovisno o situaciji na cesti. Svaki reflektor za dugo
svijetlo Audija A8 sastoji se od 25
LED dioda podijeljenih u pet grupa
po pet dioda.
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Daleki put od prvih
žarulja: središnji modul
za dugo svijetlo ima 5
puta po 25 dioda, plus
diode za kratka svijetla,
pokazivače smjera, ...
]
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Audi Matrix LED tehnologija

LED-ice na utrkama - Audi R18
e-tron quattro koristio je izvedbu
Matrix LED tehnologije koja je
posebno razvijena za utrke i koja
je osvjetljavala gotovo kilometar
staze ispred bolida
1
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Svijetlo za označavanje – LED diode
upozoravaju pješake na cesti s tri
kratka i precizna bljeska
1

Kad vozač prekidač za svjetla stavi u položaj “automatic” u
uključi duga svijetla sustav će se
aktivirati pri brzinama iznad 30
km/h u gradu odnosno 60 km/h
izvan grada. Nakon što kamera registrira druga vozila u prometu,
Audi Matrix LED sustav će isključiti one diode čije bi djelovanje moglo omesti druge vozače. Pri tome
je sustav iznimno precizan i vozila
koja dolaze ili se voze ispred neće
biti izložena jakom svjetlu dok će
sav ostali prostor biti jarko osvijetljen. Nakon što vozila prođu Matrix
LED sustav će osvijetliti cijeli prostor ispred vozila punim intenzitetom. Također, ovo je svjetlo vrlo

1
Dinamički pokazivač smjera u
150 milisekundi "raste" u smjeru
skretanja
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Audi i tehnologija osvjetljenja

1994. Ugradnja xenon svjetala druge generacije u A8
2003. Adaptivna svijetla u modelu A8
2004. LED dnevna svijetla u modelu Audi A8 W12
2008. Sva prednja svijetla u LED tehnologiji u modelu R8
2010. Povezivanje svjetala s informacijama iz navigacijskog sustava
2011. LED stražnja svjetla na modelu A6
2012. Dinamički pokazivači smjera u R8
2013. EU je proglasila Audi vodećim inovatorom u području eko
primjene LED tehnologije

prepoznatljivo po svom kristalnom
sjaju, a sve odlično izgleda i po
danu kad su ove diode dio dnevnih svjetala.
Matrix LED tehnologija uključuje i tzv. svjetla za označavanje koja
su povezana sa Night View Assist
sustavom za detektiranje pješaka.
Kad sustav detektira pješaka u potencijalno opasnoj zoni ispred automobila pojedinačne diode ga direktno osvjetljavaju serijom od tri
brza uzastopna svjetlosna bljeska
što je upozorenje za osobu koja
se nalazi na cesti, ali i za vozača
koji će na ovaj način sigurno uočiti pješaka.
Kombinacija pojedinačnih izvora svjetla i kompjutorskog upravljačkog sustava pruža praktički neograničene mogućnosti, pa
Matrix LED svjetla također imaju i funkciju osvjetljavanja zavoja (cornering light) prilagođavajući
fokus osvjetljenja ciljanim pojačavanjem odnosno smanjivanjem

svjetla iz pojedinačnih dioda. Ukoliko se ovaj sustav kombinira s informacijama o cesti po kojoj se
vozi, a koje nudi Audi MMI Navigation plus, zavoji će se osvijetliti neposredno prije nego što vozač
počne zakretati upravljač. Sustav
elektronskog upravljanja svjetlosnim snopom pokazao se boljim
rješenjem od mehaničkog zakretanja reflektora. Dodatna mogućnost ove tehnologije je i dinamički
pokazivač smjera, odnosno snop
LED-ica koje u intervalu od 15 milisekundi trepću u smjeru u kojem
vozač želi skrenuti.
LED tehnologija otvara neslućene mogućnosti koje će u budućnosti donijeti još kvalitetnija rješenja
što će omogućiti veću sigurnost,
manju potrošnju energije te u konačnici i bolji izgled automobila jer
dizajneri više nisu sputani obaveznom ugradnjom glomaznih reflektora kad sve mogu riješiti elegantnom niskom LED dioda.
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Svjetlosni džepovi: Matrix LED
tehnologija ne osvjetljava ostala
vozila dok je prostor između njih
osvijetljen
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