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Abstrakt 
 

Cílem této práce bylo navrhnout mechanismus turistické clony, který by mohl 
nahradit současný mechanismus na projektoru společnosti Visteon-Autopal. Práce byla 
zaměřena na rešerši současně používaných řešení a především na návrh mechanismu. Návrh 
byl zpracován především po mechanické stránce a vytvořené varianty byly určeny pro získání 
konstrukčních doporučení pro konstrukci turistické clony v projektoru.  

 
Abstract 

 

The purpose of this thesis was to create proposal of mechanism for the tourist shutter, 
which could replace the original solution for projector currently used by Visteon-Autopal. The 
thesis was focused on background research of known solutions and proposal of new 
mechanism. The proposal was processed from mechanical site at first. All proposals were 
created to get inspiration before final design of tourist shutter for projector. 

 

Klíčová slova 
 

Turistická clona, projektor, tvar světelného kužele, změna levostranného  
a pravostranného provozu, světlomet. 

 

Key words 
 

Tourist shutter, projector, range of illumination, left-hand drive and right-hand drive 
traffic, headlamp 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografická citace mé práce 

 

ŠKÝVARA, T. Konstrukční řešení mechanismu přepínání turistické clony 
projektoru světlometu automobilu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 
inženýrství, 2010. 59 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Ramík. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Při práci jsem 
vycházel z pokynu vedoucího bakalářské práce, vlastních znalostí, odborných konzultací  
a odborné literatury. 

 

V Brně dne:…………  Podpis: …………………………  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi umožnili zpracování této 
bakalářské práce. Dále rovněž Ing. Pavlu Ramíkovi za připomínky a cenné rady při jejím 
zpracování. Zejména Ing. Janu Kratochvílovi a společnosti Visteon-Autopal za poskytnutí 
znalostí, odborných konzultací a prostředků potřebných pro zpracování této bakalářské práce. 



Vysoké učení technické v Brně BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Škývara 
Fakulta strojního inženýrství  
 

Brno, 2010 8 
 

OBSAH 

1 ÚVOD   ............................................................................................................ 10

2 POPIS PROJEKTORU   ...................................................................................... 14

3 HODNOCENÍ VYBRANÝCH PROJEKTORŮ   ...................................................... 15
3.1 POPIS MECHANISMU VYHODNOCENÍ VZORKŮ   .............................................................. 15

3.2 HODNOCENÍ VZORKŮ   .................................................................................................. 19

3.2.1 PROJEKTOR 1   ....................................................................................................... 19

3.2.2 PROJEKTOR 2   ....................................................................................................... 20

3.2.3 PROJEKTOR 3   ....................................................................................................... 21

3.2.4 PROJEKTOR 4   ....................................................................................................... 22

3.2.5 PROJEKTOR 5   ....................................................................................................... 23

3.2.6 PROJEKTOR 6   ....................................................................................................... 24

3.2.7 PROJEKTOR 7   ....................................................................................................... 25

3.2.8 PROJEKTOR 8   ....................................................................................................... 26

3.3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ   ................................................................................................... 27

4 NÁVRH MECHANISMU TURISTICKÉ CLONY   .................................................. 29
4.1 VARIANTY STÍNÍCÍ ČÁST SVĚTELNÉHO KUŽELE   ........................................................... 29

4.1.1 VARIANTA 1 – CLONA S HORIZONTÁLNÍM POSUVEM, KONAJÍCÍ ORP   ................... 29

4.1.2 VARIANTA 2 – CLONA S HORIZONTÁLNÍM POSUVEM A ŠIKMÝMI DRÁŽKAMI   ....... 30

4.1.3 VARIANTA 3 – CLONA ROTUJÍCÍ KOLEM STŘEDOVÉHO ČEPU   ................................ 31

4.1.4 VARIANTA 4 – MAGNETICKÉ ZVEDNUTÍ CLONY   ................................................... 32

4.1.5 VARIANTA 5 – ROTACE CLONY KOLEM VYOSENÉHO ČEPU   ................................... 33

4.2 VARIANTY PLNĚ NAHRAZUJÍCÍ PŘEVRÁCENOU CLONU TLUMENÉ FUNKCE   ................... 34

4.2.1 VARIANTA 6 – PŘÍMÝ POHYB CLONY   ................................................................... 34

4.2.2 VARIANTA 7 – VÝMĚNA CLON ZA ROTACE KOLÉBKY   ........................................... 35

4.2.3 VARIANTA 8 – NAKLÁPĚNÍ CLONY S VIRTUÁLNÍM STŘEDEM OTÁČENÍ   ................. 36

4.3 NÁVRH TÁHLA PRO PŘEPÍNÁNÍ CLONY   ........................................................................ 37

4.4 PODROBNÝ ROZBOR VARIANTY 5   ............................................................................... 38

4.4.1 DYNAMICKÁ SIMULACE   ....................................................................................... 40

4.4.2 TABULKA PARAMETRŮ   ........................................................................................ 43

4.5 PODROBNÝ ROZBOR VYBRANÉ VARIANTY 7   ............................................................... 44



Vysoké učení technické v Brně BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Škývara 
Fakulta strojního inženýrství  
 

Brno, 2010 9 
 

4.5.1 DYNAMICKÁ SIMULACE   ....................................................................................... 46

4.5.2 TABULKA PARAMETRŮ   ........................................................................................ 49

4.6 POPIS DYNAMICKÉ SIMULACE A ROZBOR VÝSLEDKŮ   ................................................... 49

4.7 OPTICKÉ MĚŘENÍ VARIANT 5 A 7   ................................................................................. 50

4.7.1 POPIS OPTICKÉ ANALÝZY   ..................................................................................... 50

4.7.2 VÝSLEDKY OPTICKÉHO MĚŘENÍ   ........................................................................... 50

4.7.3 VLIV ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI NA PŘEPÍNÁNÍ TLUMENÉ A DÁLKOVÉ FUNKCE   ........... 53

5 ZÁVĚR   ........................................................................................................... 55

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ   ...................................................................... 57

7 SEZNAM PŘÍLOH   ........................................................................................... 58

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ   ................................................ 58

9 PŘÍLOHY   ....................................................................................................... 59
9.1 POPIS GRAFU DYNAMICKÉ SIMULACE   .......................................................................... 59

 

 

  



Vysoké učení technické v Brně BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Škývara 
Fakulta strojního inženýrství  
 

Brno, 2010 10 
 

1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce je zaměřeno na návrh turistické clony v současnosti 
používaného projektoru společnosti Visteon-Autopal. Výsledkem práce bude doporučení pro 
úpravu současného řešení. Celá práce je vytvářena ve spolupráci s divizí světelné techniky 
společnosti Visteon – Autopal v Novém Jičíně. 

Základní vysvětlení problematiky osvětlení vozovky je popsáno v [6] a [7]. 

Světlomety dnešních automobilů jsou tvořeny převážně páry symetrických 
světlometů, umístěných v přední části vozu. Primárním cílem světlometu je osvětlení vozovky 
před vozidlem a zviditelnění vozidla. Světlomet běžně sdružuje několik funkcí, které jsou 
uzpůsobeny požadovaným podmínkám. Pro zviditelnění vozu za nesnížené viditelnosti se 
využívá funkce pro denní svícení – DRL (Daytime Running Lamp). Jedná se o rozptýlené 
světlo, které je navrženo tak, aby dostatečně zvýraznilo vozidlo a nebylo nepříjemné pro oči 
ostatních účastníků silničního provozu. Z hlediska designu efektně navržené světlomety 
denního osvětlení má například Audi.  

  

Obr. 2 DRL pomocí LED diod – Audi A4 [6] Obr. 1 DRL – BMW řady3 [6] 
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Pro osvětlení vozovky za snížené viditelnosti se využívá „tlumené funkce“ (tzv. 
potkávací světla), „netlumené funkce“ (dálková světla) a „ mlhových světel“.  

Tlumená funkce je navržena tak, aby přiměřeně osvětlovala vozovku, ale zároveň 
neoslňovala protijedoucí vozidla. Světlo je usměrněno především před vozidlo a k bližší 
krajnici. Osvětlení pruhu pro protijedoucí vozidla je z důvodu oslnění menší. Míra oslnění  
a tvar ohraničení světla jsou dány mezinárodními předpisy "ECE Regulation". 

 Netlumená funkce nemá žádné předpisy vztahující se na oslnění protijedoucích 
vozidel. Jsou vhodná pouze pro delší úseky silnic bez protijedoucích vozidel. Netlumená 
funkce má vyšší intenzitu světla a osvětluje vozovku na delší vzdálenost než funkce tlumená. 
Tlumená a netlumená funkce může být navržena několika způsoby. Obě mohou mít 
samostatné zdroje světla nebo jeden světelný zdroj s pohyblivou clonou (projektor). Clona u 
tlumených světel odstíní světlo z pruhu pro protijedoucího vozidla. Naopak u dálkových 
světel je clona vypnutá.  

  

Obr. 3 Asymetrické rozmístění tlumeného světla na 
vozovce (pravostranný provoz) [7] 

Obr. 4 Symetrické rozmístění netlumeného světla na 
vozovce [7] 
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Osvětlení vozovky u tlumených světel je značně nesymetrické. Nesymetričnost je 
dána různými požadavky na osvětlení v jízdních pruzích a předurčuje využití světlometu 
pouze pro jednostranný provoz. Vozidlo vybavené světlomety pro pravostranný provoz 
oslňuje protijedoucí vozidla v případě, že je použito v zemi s opačným, tedy s levostranným 
provozem. Stejná situace nastane i obráceně. Vozidlo vybavené pro levostranný provoz 
oslňuje protijedoucí vozidla v případě, že je v zemi s pravostranným provozem. Taková 
situace nastává u početné skupiny lidí, kteří například cestují za prací nebo zábavou mezi 
Francií a Velkou Británií. Tento problém lze řešit nalepením jednorázové neprůhledné fólie 
na světlomet. Fólie však není nejvhodnějším řešením, neboť její použití je jednorázové, 
nepřesné  
a v mnoha případech nedostatečné. Je ale jediné možné pro světlomety bez projektoru. 
Světlomety s projektorem jsou vybaveny mechanismem, který upraví světelný kužel tak, aby 
nedocházelo k oslňování protijedoucích vozidel. Upravit kužel lze několika způsoby. 

Dostatečný je způsob, při kterém se část paprsků, která oslňuje protijedoucí vozidla, 
zastíní. Na vozovce vznikne rovné rozhraní osvětlené a neosvětlené vozovky, které je v určité 
vzdálenosti v protijedoucím pruhu. Zastínění způsobí, že nedochází k oslnění protijedoucích 
vozidel. Na straně, která je blíže krajnici, lze vidět na podstatně menší vzdálenost než  
s plnohodnotnými potkávacími světly.  

Druhý způsob je založen na způsobu předchozím. Paprsky světla jsou podobně 
zastíněné. Nejsou však stíněny pouze oslňující paprsky, ale zakryty jsou částečně i ty, které 
v prvním případě není potřeba zastínit. Překrytí způsobí vytvoření výběžku s kratším stínem. 
Následným naklopením projektoru je možné simulovat plnohodnotné potkávací světlo. 

Nejsložitější mechanismus spočívá v "přehození" clony, která ořezává světlo  
a vytváří požadovaný tvar u potkávacích světel. Část, která stíní světlu, při levostranném 
řízení ustoupí. Na druhé straně se jiná část stínítka vysune do osy projektoru. Posunutí částí 
způsobí "přehození" jednotlivých světlých a tmavých míst. Na vozovce tedy lze pozorovat 
světelný kužel jako z plnohodnotného potkávacího světla pravostranného řízení. 

Obr. 5 Srovnání potkávacích a dálkových světel [6] 
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Využitím těchto možností je možné provozovat vozidlo s levostranným řízením v 
zemích s řízením pravostranným a obráceně. Dále se bude práce zabývat řešením odstínění 
paprsků u projektorových jednotek.  

 

  

Obr. 6 Srovnání tlumené funkce určené pro pravostranný provoz – pravostranný provoz, 
levostranný provoz, levostranný provoz se zastíněním paprsků, plnohodnotné nahrazení pro 

levostranný provoz [7] 
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2 POPIS PROJEKTORU 

Pominou-li se pokrokové metody světelných zdrojů (LED diody, atp.), je možné 
konstatovat, že základem každého světlometu je světelný zdroj v podobě žárovky. Žárovka je 
umístěna v ohnisku paraboly reflektoru. Paprsky vycházející ze světelného zdroje se od 
paraboly reflektoru odrážejí a stranově a výškově převrací. V ohnisku paraboly čočky je 
clona, která u tlumené funkce (potkávací světla) část paprsků odstíní. Při netlumené funkci 
(dálková světla) se clona odstraní a všechny paprsky dopadají na čočku. Čočka je díl s přesně 
definovanými rozměry a tvarem a je vyrobená většinou ze skla. Na rozhraní materiálů 
vzduch-čočka a čočka-vzduch se paprsky kontrolovaně lámou a přes čiré sklo světlometu 
dopadají na vozovku. Clona, která u tlumené funkce stíní části svazku paprsků je většinou 
pohyblivý díl. Nejčastěji koná rotační pohyb vyvolaný elektromotorem. Clona má většinou 
zarovnanou horní hranu do požadovaného tvaru. Tvarování následně vytváří požadovaný 
"zub" u tlumené funkce. Přímo na cloně nebo v její těsné blízkosti je umístěn mechanismus 
nazývaný "Tourist Solution (turistické řešení)". „Turistické řešení“ je mechanismus, který má 
za úkol odstínit paprsky tlumené funkce u již zmíněné změny provozu z levostranného na 
pravostranný  
a naopak. Reflektor je s žárovkou, clonou a čočkou umístěn v rámu. Rám je uchycen v těle 
světlometu.  

Obr. 7 Základní části projektoru 
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3 HODNOCENÍ VYBRANÝCH PROJEKTORŮ 

Při zpracovávání práce se objevila možnost vycházet přímo z fyzických vzorků 
projektorů používaných v současných osobních automobilech. Vybrané projektory bylo také 
možno konzultovat s techniky společnosti Visteon-Autopal, kteří mají s řešenou 
problematikou značné zkušenosti. Díky těmto možnostem bylo možné opustit pouze 
teoretickou rovinu rešerše a zaměřit se na získávání znalostí z reálných mechanismů 
turistických clon různých výrobců. K hodnocení bylo vybráno osm projektorů různých 
výrobců. Projektory byly vybírány s ohledem na svou konstrukci a využitelnost při návrhu.  

3.1 POPIS MECHANISMU VYHODNOCENÍ VZORKŮ 

Pro možnost porovnání a vyhodnocení jednotlivých řešení byla sestavena tabulka 
s vybranými parametry. Parametry a metodika hodnocení byly konzultovány s techniky 
společnosti Visteon-Autopal. 

Při výběru parametrů pro hodnocení byl kladen důraz na funkčnost mechanismu, 
mechanické vlastnosti použitých materiálů a finanční náklady. K hodnocení bylo ve většině 
případů využito školního známkování, kdy nižší číslo znamená lepší vlastnosti.  

Jednotlivá kritéria, tj. položky tabulky, byly zvoleny z následujících důvodů: 

• Počet dílů – množství součástí mechanismu turistické clony. V některých případech byly 
započteny části projektoru, které nebyly primárně určeny pro turistickou clonu, ale clonu 
výrazně ovlivnily nebo naopak byly clonou ovlivněny. Za díly se považovaly samotné 
clony, čepy, nýty, konzole clony, táhla, šrouby a pružiny pro dotlačení do koncových 
poloh. 

• Kvalita materiálu turistické clony – pozornost je zaměřena na životnost a odolnost vůči 
vysoké teplotě (až 450 °C). Materiály clon jsou vzestupně seřazeny od nejkvalitnějšího  
a tepelně odolného po nejméně kvalitní s nízkou tepelnou odolností. Výběr materiálů do 
tabulky (tab. 1) vychází z trendu současně používaných materiálů v projektorech 
s turistickými clonami. Nejčastěji používanými materiály jsou plechy z oceli, hliníku  
a nerezové oceli (nerezovou ocel lze použít pouze ve formě plechu, ale nelze ji dále 
tvarovat). V některých případech by bylo možné využít i plastu s povrchovou úpravou 
(pokovení). 
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1 Odlitek 

2 Nerezová ocel 

3 Ocel 

4 Hliník 

5 Plast 
Tab.  1 Hodnocení "Kvality materiálů" 

• Cena materiálu dílu – cena materiálů je přímo závislá na druhu použitého materiálu  
a jeho kvalitě. Z tohoto důvodu se jedná o převrácenou tabulku kvality materiálů. 
Hodnocení odráží materiál nejdražších dílů. Z hlediska ceny materiálů jsou méně 
nákladné díly zahrnuty jen okrajově. 

1 Plast 

2 Hliník 

3 Ocel 

4 Nerezová ocel 

5 Odlitek 
Tab.  2 Hodnocení "Ceny materiálů dílů" 

• Výrobní náklady – pominou-li se normalizované díly (čepy, šrouby), vyskytují se 
v projektorech 3 druhy součástí. Nejčastěji používanou technologií je ohýbání  
a protlačování plechů, vstřikování plastů a vstřikování hliníku. S ohledem na složitost 
výrobního stroje byly technologické způsoby seřazeny vzestupně od ohýbání  
a protlačování až k odlévání hliníkových slitin. V položce Výrobní náklady jsou zahrnuty 
pouze náklady na výrobu nejsložitějších součástí. Drobné díly jsou zanedbány. 

1 Ohýbání 

2 Vstřikování plastu 

3 Vstřikování hliníku 
Tab.  3 Hodnocení "Výrobních nákladů" 
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• Zajištění polohy clony – pro správnou funkčnost je důležitá přesná poloha potřebných 
částí mechanismu. Krajní poloha clony je nejčastěji zajištěna pevným dorazem, ke 
kterému je clona dotlačována pružným členem. Pružina se jeví jako nejvhodnější řešení. 
Ze zkoumaných vzorků vyplývá, že pružina značně přispívá jednoduchosti mechanismu. 
Při návrhu mechanismu clony také není složité měnit předpětí pružiny, a tím značně 
usnadnit nastavení vhodných parametrů konstrukce (odladění) pro sériovou výrobu. 

 

Tab.  4 Hodnocení "Zajištění polohy clony" 

• Vůle na ořezové hraně – jedná se do značné míry o subjektivní hodnocení, které má 
pouze ukázat na vůle v mechanismu. U této položky není použito hodnocení známkami, 
ale číselný rozsah udává vůli na funkční straně clony. Aby bylo dosaženo korektního 
výsledku, měření probíhalo s rozsvíceným projektorem. Při vychylování clony v rozsahu 
její vůle byly na stěně vzdálené 25 m odečítány rozsahy kmitání hranice světla a stínu. 
Následným jednoduchým přepočtem byl zjištěn rozptyl vůle na funkční hraně clony.  

𝑣𝑣ů𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑛𝑛ě =  𝑣𝑣ů𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚ěří𝑐𝑐í 𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑛𝑛ě ∙
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑛𝑛ě
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑚𝑚ěří𝑐𝑐í 𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑛𝑛𝑛𝑛

 

 

• Ovládací síla – jedná se o hodnotu naměřenou ručním siloměrem. Do přípravku byl 
uchycen projektor a následným tahem, popřípadě tlakem na táhlo bylo dosaženo přepnutí 
clony. Na digitálním displeji siloměru byla odečtena maximální hodnota síly v [N]. Pro 
korektní výsledky byla před měřením stanovena pravidla, za kterých bylo na ovládací sílu 
přeměřeno všech 8 projektorů. 

 Každý projektor byl změřen 10x při zapnutí clony (ON) a 10x při vypnutí clony 
(OFF). Z každých naměřených 10 hodnot byly vyloučeny nejvyšší a nejnižší hodnoty (z 
důvodu eliminace odlehlých hodnot zjištěných měřením). Ze zbylých hodnost byl 
vypočten aritmetický průměr, který zastupuje hodnota v tabulce každého projektoru.  

   

1 Pružina s přesně definovanými krajními polohami 

2 Pružný člen s přesnými záskoky 

3 Pružina s nedostatečným zajištěním polohy 

4 Pružný materiál s přesným zajištěním polohy 

5 Pružný základní materiál s nepřesným zajištěním polohy 
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• Přístupnost ovládacího mechanismu – jedná se o subjektivní hodnocení, které bylo 
vytvořeno pro ohodnocení přístupnosti ovládacího mechanismu za předpokladu, že se 
projektor nachází ve světlometu. Stupnice 1 – 3 hodnotila umístění koncové ovládací 
páky a komfort při přepínání clony. 

• Navázání na low/high beam – jedná se o 2 varianty umístění turistické clony v závislosti 
na cloně tlumené funkce. Pokud na mechanismus přepínání potkávacích a dálkových 
světel clonka nemá žádnou návaznost, turistická clona je ve funkční poloze a zároveň je 
zapnuto dálkové světlo, dochází ke stínění turistickou clonou. Stínění má za následek 
zeslabení intenzity světla v určitém místě na vozovce. 

• Odolnost mechanismu proti vibracím – jedná se o subjektivní hodnocení technika ze 
společnosti Visteon-Autopal, který po seznámení s projektorem stanovil náchylnost 
vychýlení pohyblivých částí při vibrační zkoušce světlometu s projektorem. Vibrační 
zkouška je podstatná z důvodu možného uvolnění dílů nebo jejich plastické deformace 
při vysokém počtu zátěžných cyklů. Pohyblivé součásti, které měly dlouhé neukotvené 
rameno, byly hodnoceny vyšší známkou než součásti s krátkým ramenem nebo kvalitním 
vyztužením. 

1 Dobrá 

2 Průměrná 

3 Špatná 
Tab.  5 Hodnocení "Přístupnost ovládacího mechanismu" a "Odolnost proti vibracím" 

Hodnocení slouží pro získání přehledu v dané problematice a získání námětů na 
vhodná řešení. Hodnocení přináší zčásti subjektivní hodnocení, které je založeno na 
praktických zkušenostech v oboru a má pouze informativní charakter. 
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3.2 HODNOCENÍ VZORKŮ 

3.2.1 PROJEKTOR 1 

 
Obr. 8 Projektor 1 – pohled na přední část 

Jedná se o jednoduchý projektor pouze pro tlumenou funkci (potkávací světla). 
Turistická clona je uchycena na dvou čepech, které jsou roznýtovány v tvarových drážkách 
clony. Obě polohy jsou zajištěny pružící částí clony, která je vytvarovaná do tvaru „V“ a 
přesouvá se přes prolis na nosném dílu. Koncovou polohu omezuje doraz o reflektor. 

Parametry Projektoru 1 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Projektor 1 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 3 Pohyblivá clona, pevný nosný plech, čep 
Kvalita materiálu turistické 
clony 3  Ocel 

Cena materiálů dílů 2 Ocelový plech 
Výrobní náklady 1 Ohýbání, postupové stříhání 

Zajištění polohy clony 3 Záskok je tvořen prolisem na ocelovém plechu a pruží samotný 
materiál clony 

Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5  
Ovládací síla On – 4,8 

Off – 3.7 Přepínaní realizováno pomocí pružiny 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 2 Přepínací mechanismus na hrdle reflektoru 

Návaznost na low / high 
beam - Projektor je určen pouze pro tlumenou funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 1 Uchycení u středu clony nevytváří dlouhé rameno. Konstrukce 

je pevná a dostatečně přesná. 
Tab.  6 Projektor 1 
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3.2.2 PROJEKTOR 2 

 
Obr. 9 Projektor 2 – přední pohled na rám čočky s turistickou clonou 

U projektoru 2 je řešeno uchycení na jedné straně k rámu čočky. V tomto případě 
není vhodná kombinace tvaru clony a požitých materiálů. Vzdálenost mezi otočným bodem 
clony a funkční částí clony má velké rameno, které vyvolává momenty na konci clony. 
Takováto konstrukce clony je nežádoucí. Clona je vyrobena z plechu ze slitiny hliníku. I přes 
nevhodné materiálové charakteristiky byl hliník použit jako pružný člen, který má zajistit 
koncové polohy. Časté přepínání clony způsobuje zmenšování síly potřebné na změnu 
polohy. Na konci měření již byla síla natolik malá, že docházelo k samovolnému přepínání 
clony při zatřesení s projektorem. 

Parametry clony Projektoru 2 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Projektor 2 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 1 Clona je uchycena přímo na rámu na straně projektoru 
Kvalita materiálu turistické 
clony 4 Clona je vyrobena z plechu hliníkové slitiny 

Cena materiálů dílů 3  Jedná se o měkkou hliníkovou slitinu 
Výrobní náklady 1 Postupové střihadlo, ohýbaní 
Zajištění polohy clony 4 Zvolený materiál není vhodný pro náhradu pružiny 
Vůle na ořezové hraně 1 – 2 mm Nepřesné zajištění polohy a nevhodný materiál 

Ovládací síla On – 1.2 
Off – 2.1 

Pro přepnutí je potřeba malé síly, což způsobuje nevhodná 
konstrukce 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 2 Ovládací páka je vyvedena na stranu reflektoru 

Návaznost na low / high 
beam 2 Clona stíní paprsky i při netlumené funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 3 Měkký materiál a dlouhé rameno způsobují velké momenty na 

konci clony. 
Tab.  7 Projektor 2 
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3.2.3 PROJEKTOR 3 

 
Obr. 10 Projektor 3 – pohled na zadní část s pákou turistické clony 

Na projektoru lze ukázat, že umístění otočného bodu na okraji projektoru zajistí 
dostatečnou tuhost clony. Tuhost je zajištěna volbou materiálu a jednoduchým prolisem na 
přední straně clony. Odpružení je řešeno elastickou deformací clony, která však u sériových 
kusů téměř nelze přepnout (špatné odladění). Doraz je řešen kontaktem reflektoru a clony. 
Výrobce tohoto projektoru byl Visteon-Autopal a nyní je již projektor nahrazen novou verzí 
(Projektor 4). 

Parametry Projektoru 3 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Projektor 3 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 3 Clona, šroub, vějířová podložka 
Kvalita materiálu turistické 
clony 3 Ocel 

Cena materiálů dílů 2  Ocelový plech 
Výrobní náklady 1 Součást je vyráběna stříháním, ohýbáním, protlačováním 

Zajištění polohy clony 4 Zajištění polohy je dostatečné, ale na daném rameni je 
v sériových kusech téměř nemožné přepnout clonu 

Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 mm Soustava díky velké potřebné síle je dokonale tuhá 

Ovládací síla On – 29.8 
Off – 31.7 Velká síla je způsobena malým ramenem pružné části clony 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 

3 Pro přepnutí je nutné vyvinout velkou sílu v nepřístupném 
místě 

Návaznost na low / high 
beam 

2 Clona stíní paprsky i při netlumené funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 

1 Clona je tvarovaná, to zabraňuje možnému průhybu. 

Tab.  8 Projektor 3 
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3.2.4 PROJEKTOR 4 

Jedná se o projektor, na kterém je v této práci upravován mechanismus turistické 
clony. Současné řešení má turistickou clonu uchycenou plastovým čepem na straně reflektoru. 
Clona je ovládána páčkou na „hrdle“ reflektoru těsně před žárovkou. Krajní polohy clony jsou 
řešeny dorazy a dotlačovány pružinkou. Turistická clona je řešena nezávisle na mechanismu 
přepínání potkávacích a dálkových světel. 

Parametry Projektoru 4 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Projektor 4 Hodnocení Slovní hodnocení 

Počet dílů 4 Clonka se otáčí na plastovém čepu, do koncové polohy clonu 
dotlačuje pružina, táhlo tvoří ohnutý drát 

Kvalita materiálu turistické 
clony 

4 Hliníkový plech. 

Cena materiálů dílů 2 Clonka z ocelového plechu, ABS čep 
Výrobní náklady 1 Postupové střihadlo, ohýbaní, ABS čep 

Zajištění polohy clony 
3 Doraz je zajištěn opřením clonky o reflektor projektoru. Z 

důvodu uloženi na plastovém čepu, není zajištěna stále stejná 
poloha. 

Vůle na ořezové hraně 0.5 – 1 mm Velikost vůle se mění ve vzdálenosti od čepu. Neměřená vůle 
je maximální vychýlení na konci clony.  

Ovládací síla On – 9.6 
Off – 7.9 Subjektivně se jedná o ideální sílu potřebnou pro přepnutí 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 

1 Clonka je ovládána pootočením táhla na hrdle reflektoru 

Návaznost na low / high 
beam 

2 Clona stíní paprsky i při netlumené funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 

3 Plastový čep dovoluje cloně vychýlení, které je nepříznivé pro 
vibrační zkoušku. 

Tab.  9 Projektor 4 

  

Obr. 11 Projektor 4 – boční pohled 
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3.2.5 PROJEKTOR 5 

 
Obr. 12 Projektor 5 – přední pohled 

Jedná se o upravený projektor 4. Prototyp byl vyvíjen souběžně s tvorbou této 
bakalářské práce. Většina dílů projektoru je zachována, pouze mechanismus clony byl 
aktuálně upravován. Clona je uchycena na obou stranách reflektoru. Slouží pouze pro 
odstínění světla v protisměru.  

Parametry Projektoru 5 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab.  10 Projektor 5 

Projektor 5 Hodnocení Slovní hodnocení 

Počet dílů 4 Clonka se otáčí na plastovém čepu, do koncové polohy clonu 
dotlačuje pružina, táhlo tvoří ohnutý drát 

Kvalita materiálu turistické 
clony 4 Hliníkový plech 

Cena materiálů dílů 3 Clonka z hliníkového plechu, ABS čep 
Výrobní náklady 1 Postupové střihadlo, ohýbaní, ABS čep 

Zajištění polohy clony 3 
Doraz je zajištěn opřením clonky o reflektor projektoru. Z 
důvodu uloženi na plastovém čepu, není zajištěna stále stejná 
poloha. 

Vůle na ořezové hraně 0.5 – 1 mm Velikost vůle se mění ve vzdálenosti od čepu. Neměřená vůle 
je maximální vychýlení na konci clony.  

Ovládací síla On – 9.6 
Off – 7.9 Subjektivně se jedná o ideální sílu potřebnou pro přepnutí 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 1 Clonka je ovládána pootočením táhla na hrdle reflektoru 

Návaznost na low / high 
beam 2 Clona stíní paprsky i při netlumené funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 2 Uchycení na dvou místech zajišťuje dostatečnou tuhost. 
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3.2.6 PROJEKTOR 6 

 
Obr. 13 Projektor 6 – boční pohled 

Projektor je určen pouze pro funkci potkávacích světel. Z toho důvodu je turistická 
clona řešena jednoduchým mechanismem s otočným bodem umístěným ve vzdálenosti 5mm 
od osy reflektoru. Poloha je zajištěna pružinou. Dorazy jsou přesné. Mechanismus je 
jednoduchý, ale efektivní a s dobrým zajištěním polohy. Ovládání turistické clony bylo 
nevhodně umístěno na spodní stranu reflektoru. Za předpokladu jednoho montážního otvoru 
pro výměnu žárovky není umožněn jednoduchý přístup k přesunu clony do krajních poloh. 

Parametry Projektoru 6 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Projektor 6 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 3 Pohyblivá clonka, drátová pružina, nýt 
Kvalita materiálu turistické 
clony 

3 Clona, nýt i pružina jsou z oceli 

Cena materiálů dílů 2 Ocel 
Výrobní náklady 1 Clona je výstřižek z ocelového plechu. 

Zajištění polohy clony 1 Pružina v krajní poloze vymezuje vůle tak aby byl 
mechanismus přesný. 

Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 Čep umístěn blízko osy reflektoru zajišťuje malé rameno, nýt 
dostatečnou tuhost 

Ovládací síla On – 2.1 
Off – 3.6 Při přepínání je dosaženo stále stejné, přesné pozice. 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 

3 Táhlo je umístěno na spodní straně reflektoru, až na úrovni 
clony. Přístupnost je značně  

Návaznost na low / high 
beam 

- Projektor není určen pro high beam 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 

1 Clona nemá dlouhé rameno, které by mělo snahu kmitat. 

Tab.  11 Projektor 6  
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3.2.7 PROJEKTOR 7 

 
Obr. 14 Projektor 7 – pohled na přední hranu 

Vzorek 7 má elegantně řešený mechanismus. Turistická clona je integrována na 
mechanismus pro přepínání tlumené a netlumené funkce. Toto řešení odstraní nežádoucí 
stínění turistické clony při aktivní netlumené funkci. Clona je přepínána vahadlem na straně 
reflektoru. Vahadlo je neustále v rovnovážné poloze a pouze při přepnutí se vychýlí na jednu 
ze stran. Po vychýlení jej pružinka vrátí zpět do výchozí polohy. 

Parametry Projektoru 7 jsou uvedeny v (Tab. 12). 

 Projektor 7 Hodnocení Slovní hodnocení 

Počet dílů 6 Clona, pružina dotlačující clonu do krajní polohy, vahadlo 
přepínající clonu, pružina vahadla, čep vahadla, čep clony 

Kvalita materiálu turistické 
clony 

4 Clona – hliníkový plech, pružina – ocel, vahadlo – plast 

Cena materiálů dílů 3 – 1 Hliník, plast  
Výrobní náklady 1 – 2 Vstřikování plastů, Vystřihování plechu 
Zajištění polohy clony 1 Clona je opřena o koncový doraz a dotlačena pružinou 
Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 Clona je pevná a nemá žádnou vůli 

Ovládací síla On – 8.9 
Off – 10.5 Síla je optimální pro přepínání rukou 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 

2 Vahadlo je na straně reflektoru. Tvar a umístění dovolují táhlo 
nadstavit a ovládací páku vyvést k otvoru v světlometu. 

Návaznost na low / high 
beam 

1 Turistická clona je integrována na mechanismu přepínání 
tlumené a dálkové funkce. 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 

1 
 

Tab.  12 Projektor 7 
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3.2.8 PROJEKTOR 8 

 
Obr. 15 Projektor 8 – čelní pohled 

Projektor je součástí většího celku. Turistická clona je integrována na tlumené funkci 
podobně jako u Projektoru 7. Clona při přechodu z krajních poloh výjimečně koná translační 
pohyb. Tento mechanismus jako jediný z porovnávaných řešení je schopen plně nahradit 
světlomet při provozu na opačné straně, než pro kterou je vozidlo konstruováno. 

Parametry Projektoru 8 jsou uvedeny v (Tab. 13). 

 Projektor 8 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 2+ Clona, táhlo – nelze stanovit počet dílů příslušející k cloně 
Kvalita materiálu turistické 
clony 2 Clona – nerezový plech, táhlo plast 

Cena materiálů dílů 3 Složitý ohýbaný nerezový plech, plastový výlisek 
Výrobní náklady 1 – 2 Ohýbání, vstřikování plastů 
Zajištění polohy clony 2 Polohu zajišťuje předpružená část clony 
Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 Systém uložení zajišťuje dobrou přesnost 

Ovládací síla On – 5.6 
Off – 6.1 

Táhlo pro přepnutí má velkou páku, na které působí síla pro 
přepnutí 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 1 Táhlo je vyvedeno až k otvoru pro výměnu žárovky 

Návaznost na low / high 
beam 1 Clona je součástí mechanismu pro tlumenou funkci 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 1 V poloze pro tlumenou funkci je mechanismus předpružen. 

Dotlačení do koncové polohy zajišťuje předpružení clony. 
Obr. 16 Projektor 8 
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3.3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Při hodnocení se objevovaly dva typy mechanismu turistické clony. Mechanismy, 
které při netlumené funkci vrhají stín, a mechanismy, které jsou svázány s pohybem tlumené 
funkce a stín nevrhají. Návaznost na tlumenou funkci je jasnou výhodou. 

 

 

Z hlediska konstrukce a funkčnosti se jeví nejlépe „Projektor 8“ (Obr. 17). Clona je 
nedílnou součástí tlumené funkce. Sofistikovanost je u „Projektoru 8“ na úkor ceny. Množství 
a složitost součástí z nerezové slitiny mechanismus prodražuje. 

Působivé řešení clony je u „Projektoru 7“ (Obr. 18). Clona je integrovaná na tlumené 
funkci a přepínána táhlem (Obr. 19). Tento systém se jeví jako velice vhodný. Nevrhá stín při 
netlumené funkci a množstvím a složitostí dílů je srovnatelný s levnými mechanismy jiných 
projektorů.  

Obr. 17 Clona Projektoru 8 

 

Obr. 18 Clona Projektoru 7 Obr. 19 Táhlo na projektoru 7 
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Z projektorů je možné odvodit vhodné uchycení clony a umístění pružiny pro 
dotlačení do koncové polohy. Lze také usuzovat, čemu se bude vhodné vyhnout při vlastním 
návrhu. Z přehledu vyplývá, že použití clony jako pružného elementu není vhodné. Mohou 
vznikat problémy s naladěním parametrů nebo požadovaný odpor pružiny při používání clony 
klesá.  
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4 NÁVRH MECHANISMU TURISTICKÉ CLONY 

V návrzích je využito dvou mechanismů turistické clony. První pouze kryje 
nežádoucí část světelného kužele a druhý převrací celý světelný kužel. Obě metody jsou 
popsány v části Úvod (viz Kapitola 2).  

Návrhy jsou tvořeny schematickými náčrty a byly konzultovány s techniky 
společnosti Visteon-Autopal. Návrhy byly na základě jejich vlastností postupně vyřazovány. 
Zůstaly dva nejlepší, které jsou zpracovány níže. Pro zjednodušení a přehlednost jsou ve 
schématech voleny stejné barvy pro stejné součásti.  

Zelená Turistická clona 

Modrá Clona tlumené funkce 

Oranžová Motor pro přepínání tlumené a netlumené funkce 

Tab.  13 Přiřazení barev k dílům mechanismu turistické clony 

4.1 VARIANTY STÍNÍCÍ ČÁST SVĚTELNÉHO KUŽELE 

4.1.1 VARIANTA 1 – CLONA S HORIZONTÁLNÍM POSUVEM, KONAJÍCÍ ORP 

 
Obr. 20 Schéma Varianty 1 – čelní pohled 

Turistická clona je uchycena na dvou vodicích čepech přímo na cloně tlumené 
funkce. Horizontálním posuvem předpokládaného táhla clona koná dva translační pohyby. 
Pohyb ve směru 1 (Obr. 20) clonu odsouvá z funkční polohy a odkrývá tvarovanou hranu 
tlumené funkce. Pohyb ve směru 2 slouží k odsunutí clony z kolizní dráhy s rámem 
reflektoru. Pro zajištění krajních poloh slouží výčnělek na tlumené funkci a dva prolisy na 
cloně, které do výčnělku zapadají.  

  

1 
2 
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• Malý počet dílů 

Výhody: 

• Jednoduchá montáž 

• Problematický chod 

Nevýhody: 

• Požadavky na vysokou přesnost výroby 

Návrh byl vyhodnocen jako nevhodný. V sériové výrobě by nebylo možné zajistit 
požadovanou přesnost, v provozu pak bezproblémovou funkčnost. V krajních polohách by 
mohly vznikat nežádoucí vůle.  

4.1.2 VARIANTA 2 – CLONA S HORIZONTÁLNÍM POSUVEM A ŠIKMÝMI DRÁŽKAMI  

 
Obr. 21 Schéma Varianty 2 – čelní pohled 

Návrh je podobný Variantě 1. Turistická clona koná translační pohyb ve dvou 
přímých drážkách. Pohyb je jako v první variantě vyvozen horizontálním posuvem táhla. 
Clona je dotlačována do funkční polohy pružinou. V opačné poloze je v drážce navržen zářez, 
který aretuje pohyb turistické clony.  

 

• Není potřeba úprava rámu reflektoru 

Výhody: 

• Jednoduchá montáž 

• Malý počet dílů 

• Příčení clony v čepech při přepínání 

Nevýhody: 

• Vysoké nároky na přesnost výroby 
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Při simulaci pohybu bylo zjištěno, že při posouvání clony mezi polohami dochází ke 
změně polohy ramena vůči čepům a možnosti příčení clony.  

4.1.3 VARIANTA 3 – CLONA ROTUJÍCÍ KOLEM STŘEDOVÉHO ČEPU 

 
Obr. 22 Schéma Varianty 3 – čelní pohled 

Turistická clona je upevněna na čepu umístěném ve středu tlumené funkce. Koncové 
polohy jsou řešeny dorazy, které tvoří části clony tlumené funkce. Pro dotlačení do koncové 
polohy je navržena pružina umístěná co nejdále od otočného čepu. Pro zabránění kolizím je 
doporučena úprava rámu reflektoru.    

• Jednoduchá výroba 

Výhody: 

• Minimum zmetků 

• Natočení o velký úhel pro odsunutí z funkční polohy 

Nevýhody: 

Pro odsunutí turistické clony z funkční polohy je nutná rotace o velký úhel (10°). 
Díky velké rotaci se zmenší vzdálenost mezi součástmi natolik, že při nepřesnostech může 
docházet ke kolizím s motorkem clony tlumené funkce. Tento návrh není vhodný. 
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4.1.4 VARIANTA 4 – MAGNETICKÉ ZVEDNUTÍ CLONY 

 
Obr. 23 Schéma Varianty 4 – čelní pohled 

Jedná se o jedinou variantu, u které je vyžadován přívod elektrického proudu. 
Turistická clona je uchycena na ose motoru, který přepíná tlumenou funkci. Turistická clona 
má jeden stupeň volnosti (rotace kolem osy motoru), který je částečně omezen clonou 
tlumené funkce. Princip této varianty spočívá ve vytvoření elektromagnetu z turistické clony. 
Pokud se clona zmagnetizuje v nefunkční poloze, je možné při přechodu z netlumené do 
tlumené funkce přichytit turistickou clonu a zvednou ji společně s clonou tlumené funkce do 
funkční polohy. V nefunkční poloze je turistická clona opřena o držák čočky a osazením 
zajištěna proti samovolné změně polohy. 

• Jednoduchý mechanismus 

Výhody: 

• Ovládání z přístrojové desky ve vozidle 

• Možnost vzniku permanentního magnetu 

Nevýhody: 

Z důvodu odlišnosti principu bylo toto řešení vyčleněno a předáno technikům 
společnosti Visteon-Autopal k prozkoumání. Do odevzdání práce se k tomuto řešení Visteon-
Autopal nevyjádřil. 
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4.1.5 VARIANTA 5 – ROTACE CLONY KOLEM VYOSENÉHO ČEPU 

 
Obr. 24 Schéma Varianty 5 – čelní pohled 

Toto řešení vychází z návrhu 2. Jsou zde odstraněny nedostatky a upraven tvar clony 
tak, aby nedocházelo ke kolizím. Čep, kolem kterého se turistická clona otáčí, je umístěn na 
okraji clony tlumené funkce. Toto umístění zmenší velikost úhlu, o který je potřeba vychýlit 
clonu z funkční polohy o 7°. Celkové vychýlení tedy je 3°. Koncová poloha je vymezena 
dorazem a clona je dotlačována pružinou umístěnou v maximální vzdálenosti od osy rotace.  

• Malý úhel natočení pro odsunutí z funkční polohy 

Výhody: 

• Jednoduchá konstrukce 

• Možnost vzniku problémů při vibracích 

Nevýhody: 

Toto řešení se jeví jako velice vhodné a Visteon-Autopal jej doporučil jako jedno 
z finálních řešení. Podrobný popis je v kapitole 5.4. 
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4.2 VARIANTY PLNĚ NAHRAZUJÍCÍ PŘEVRÁCENOU CLONU TLUMENÉ FUNKCE 

4.2.1 VARIANTA 6 – PŘÍMÝ POHYB CLONY 

 
Obr. 25 Schéma Varianty 6 – čelní pohled 

V tomto návrhu jsou dvě turistické clony nasazeny na kolejničky v cloně tlumené 
funkce. Aby nedošlo ke kolizím při překrytí clon, je levá turistická clona uchycena na přední 
straně clony tlumené funkce a pravá turistická clona je umístěna na zadní straně clony 
tlumené funkce. Obě turistické clony jsou symetrické. Toto uspořádání umožňuje použít jeden 
typ dílu na obě strany a snížit výrobní náklady. Turistické clony mají „esovité“ drážky, ve 
kterých se v horizontálním směru pohybují čepy táhla (červeně naznačená součást). Při 
horizontálním pohybu táhla se jedna clona zasouvá a naopak druhá vysouvá. Clona, která se 
zasune, odkryje část hrany tlumené funkce a clona, která se vysune, vytvoří ořezovou hranu 
světelného kužele. Krajní polohy jsou vytvořeny jamkami na koncích „esovitých“ drážek. Do 
jamek je každá clona dotlačena pružinou. Pro odstínění technologických otvorů, které vznikly 
ohyby funkčních částí, je ze zadní strany navržen kryt, který celou clonu zastíní. 

 

 

Obr. 26 Varianta 6 – návrh tvarů a rozmístění otvorů 
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• Přesně definovaná poloha clony 

Výhody: 

• Zrcadlové díly 

• Nároky na přesnost výroby 

Nevýhody: 

• Velké nároky na prostor – velké vysunutí táhla v horizontálním směru 

• Množství dílů 

Toto řešení je nevhodné z důvodu velké náročnosti na přesnost a vysokých 
výrobních nákladů. Cena je dána množstvím tvarově složitých dílů a doprovodných operací. 
V tomto návrhu je nutné zajistit vysokou přesnost, aby nedošlo ke vzpříčení clon při pohybu 
čepu a nebyl narušen plynulý chod. Nároků na přesnost nelze za podmínek přijatelné ceny 
dosáhnout. 

4.2.2 VARIANTA 7 – VÝMĚNA CLON ZA ROTACE KOLÉBKY 

 
Obr. 27 Schéma Varianty 7 – čelní pohled 

Návrh je založen na rotačních pohybech dvou překrývajících se turistických clon. 
Pohyb je vyvozen naklápěním kolébky (tmavě zelená součást) s čepy pevně uchycenými 
v turistických clonách a pohybujících se v drážkách kolébky. Při pohybu kolébky je jedna 
turistická clona tlačena dolů od ořezové hrany a druhá je tlačena nad ořezovou hranu. Clony 
jsou zajištěny pouze ve funkční poloze dorazem a dotlačeny pružinou. Clona, která není ve 
funkční poloze, je tlačena pružinou do kolébky, která přenáší moment na doraz clony ve 
funkční poloze. 

• Žádný translační pohyb 

Výhody: 

• Přepínání jednoduchým translačním pohybem  
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• Množství dílů 

Nevýhody: 

Tato varianta je založena na rotačním pohybu. Rotační vazba není náchylná na 
přesnost, protože zajišťuje pouze posuv v drážce s vůlí. Z tohoto důvodu se jeví řešení jako 
vhodné. Varianta využívá vhodné vlastnosti Varianty 5 a dokáže plnohodnotně nahradit clonu 
tlumené funkce v levostranném i pravostranném provozu. Variantu 7 doporučil Visteon-
Autopal jako jednu z finálních řešení. Podrobný popis je v kapitole 5.5. 

4.2.3 VARIANTA 8 – NAKLÁPĚNÍ CLONY S VIRTUÁLNÍM STŘEDEM OTÁČENÍ 

 
Obr. 28 Návrh Varianty 8 – čelní pohled 

Turistická clona se natáčí na dvou čepech umístěných na cloně tlumené funkce.  
Polohu zajišťují pevné dorazy navržené přímo na cloně tlumené funkce. Pro zamezení vzniku 
mezipolohy je clona dotlačována pružinou umístěnou na okraji clony tlumené funkce.  

• Množství dílů 

Výhody: 

• Jednoduchý pohyb 

• Jednoduchá montáž 

• Velká podobnost s řešením konkurence 

Nevýhody: 

• Nároky na přesnost výroby 

Varianta 8 byla vyhodnocena jako nevhodná z důvodu velké podobnosti s prvním 
projektorem hodnoceným v rešerši.  
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4.3 NÁVRH TÁHLA PRO PŘEPÍNÁNÍ CLONY 

Jelikož oba vybrané návrhy je nutno přepínat silou působící ve vertikálním směru, je 
navržen společný mechanismus, pro který jsou uzpůsobeny obě vybrané varianty. Táhlo je 
umístěno na původním otvoru v reflektoru a otáčí se na čepu. Ve výchozí poloze je táhlo ve 
vodorovné poloze. Při pohybu clonou dochází k napínání pružiny v táhle a k posunu turistické 
clony. Po uvolnění působící síly napnutá pružina vrátí táhlo do výchozí polohy. 

 

Symetrický tvar pružiny teoreticky zajišťuje stejnou sílu při návratu do výchozí 
polohy v obou případech natočení. Ve vybraném projektoru to ale neplatí. Z důvodu 
zachování reflektoru jsou na okraji otvoru pro táhlo vyřezány dvě horizontální drážky, které 
jsou určeny pro vytvoření odporu pružiny táhla. Vertikální nesymetričnost otvoru způsobuje 
různou délku drážky, a tím ovlivněné napětí pružiny. Vidlička v táhle je navržena tak, aby 
turistická clona byla v jejím rozmezí v obou krajních polohách. Tvar táhla je dán způsobem 
výroby prototypu (Rapid Prototyping). Při návrhu byl kladen důraz na dostatečně množství 
materiálu, který zajistí odolnost mechanismu při namáhání.  Tvar a velikost táhla se v sériové 
výrobě může lišit. Sestava táhla by se skládala ze dvou dílů (pružina, táhlo), na prototypu jsou 
plastové záskoky pro pružinu nahrazeny šroubem a maticí.  

 
Obr. 30 Návrh tvaru táhla a umístění pružiny 

Reflektor 

Obr. 29 Umístění táhla na reflektoru projektoru 

Táhlo s pružinou 
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Manuálně ovládané táhlo je možně nahradit pohybem projektoru. Projektory 
s dynamickým bendingem1 je možné vychýlit za krajní polohu, kde se clona po řízené kolizi 
přepne z jedné polohy do druhé. 

4.4 PODROBNÝ ROZBOR VARIANTY 5 

 

Tato varianta byla vybrána z mechanismů, které pouze stíní světelné paprsky. Jedná 
se o jednoduchou a levnou variantu. 

Turistická clona se volně otáčí na čepu, který je napevno uchycen v otvoru clony 
tlumené funkce umístěném mimo osu reflektoru. Při odsouvání clony z funkční polohy je 
potřeba ji natočit o pouhé 3°. Umístění čepu je voleno ze zástavbových důvodů a s ohledem 
na dvě varianty umístění pružiny, která dotlačuje clonu do koncové polohy (Obr. 32). Původní 
návrh počítal s umístěním pružiny do blízkosti čepu (Původní varianta). Během 
kinematických analýz bylo zjištěno, že umístění pružinky na stranu přepínacího táhla je 
vhodnější (Upravená varianta) – potřebná tuhost pružiny je podstatně menší. Z tohoto 
důvodu se v modelu i na prototypu, který byl pro tento návrh zhotoven, vyskytují úchyty pro 
obě varianty. Následně na prototypu byly potvrzeny výsledky počítačových analýz a od 
pružiny umístěné na straně čepu bylo upuštěno. Pozice pružiny je navržena tak, aby působila 
v obou krajních polohách stejně.  Tvar pružiny je dán zástavovými rozměry.  

                                                 
1 Natáčení projektoru do zatáčky.  

Obr. 31 Varianta 5 – projektor + detail clony tlumené funkce s turistickou clonou 



Vysoké učení technické v Brně BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Škývara 
Fakulta strojního inženýrství  
 

Brno, 2010 39 
 

 

Pro zabránění odklonu turistické clony od clony tlumené funkce je navrženo vybrání 
na straně táhla (Obr: 33), které se při montáži zasune do clony tlumené funkce a určí hranice 
povoleného odklonu turistické clony. Zároveň tento prvek zabraňuje plastické deformaci 
clony při vibračních testech.  

 

Při snaze využít hlavní komponenty z původního projektoru byl prvek clony, na 
kterém dochází k dotyku s táhlem, vysunut nad úroveň clony tlumené funkce. Toto řešení 
nemá vliv na funkčnost a dovolí využít původní otvor na straně reflektoru pro uchycení táhla. 
Pro zpevnění byl prvek vyztužen ohnutím.  

Rozvin 

Obr. 33 Detail vybrání na turistické cloně 

Upravená varianta Původní varianta 

Obr. 32 Detail umístění pružin turistické clony 
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Všechny součásti umístěné do prostoru projektoru musí být vyrobeny z tepelně 
odolných materiálů. Pro clonu tlumené funkce je navržen stávající materiál – nerezová ocel. 
Clonu tlumené funkce je doporučeno vyrobit z oceli, v lepším případě je vhodné 
použít  nerezovou ocel. Pro čep, kolem kterého se turistická clona otáčí, je vhodné použít 
rovněž ocel. 

4.4.1 DYNAMICKÁ SIMULACE 

Pro zjištění působících sil v mechanismu byla provedena kinematická analýza.  

• Pružina táhla – 4 N/mm (pružina má volnou délku ve výchozí poloze) 

Doporučené tuhosti pružin v mechanismu: 

• Pružina clony – 14 N/mm (pružina má rozteč ve volném stavu 8 mm) 

S požadovanou tuhostí pružiny má simulace zapnutí a vypnutí clony následující 
průběh (Grafy 1 – 6). 

 

Zapnutí turistické clony; 

Graf 1 Lineární nárůst síly v závislosti na čase při zapínání u Varianty 5 

 
Graf 2 Průběh úhlu natočení táhla v závislosti na čase při zapínání u Varianty 5 
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Graf 3 Průběh úhlu natočení turistické clony v závislosti na čase při zapínání u Varianty 5 

Z grafů vyplývá, že okamžik, kdy je síla dostatečně velká pro zapnutí turistické 
clony, nastane v čase t = 0,106 s. 

 

Vypnutí turistické clony 

Graf 4 Lineární nárůst síly v závislosti na čase při vypínání u Varianty 5 

 
Graf 5 Průběh úhlu natočení táhla v závislosti na čase při vypínání u Varianty 5 
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Graf 6 Průběh úhlu natočení turistické clony v závislosti na čase při vypínání u Varianty 5 

Z grafů vyplývá, že okamžik, kdy je síla dostatečně velká pro zapnutí turistické 
clony, nastane v čase t = 0,170 s. 

• Zapnutí clony – 2,13 N 

Minimální síly potřebné pro sepnutí clony: 

• Vypnutí clony – 3,43 N 

• Zapnutí clony – 1,8 N 

Naměřené síly na prototypu: 

• Vypnutí clony – 2,6 N 

Mechanismus je z hlediska velikostí sil použitelný, naměřené hodnoty se příliš neliší 
od vypočtených. Rozdíl velikostí sil může být způsoben táhlem, které neplní požadovanou 
funkci.  
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4.4.2 TABULKA PARAMETRŮ 

Pro srovnání s rešerší jsou parametry mechanismu sepsány do stejné tabulky. 
S ohledem na fázi prototypu není vhodné brát zřetel na některé položky, které se týkají 
prototypu a mohou se změnit v sériových kusech.  

 Varianta 5 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 4 Clona, čep, pružina clony, pružina táhla, táhlo 
Kvalita materiálu turistické 
clony 2 Clona – nerezový plech, táhlo – plast, čep – ocel, pružiny – 

ocel 
Cena materiálů dílů 2 Jednoduchý ohýbaný nerezový plech, plastový výlisek 
Výrobní náklady 1 – 2 Ohýbání, vstřikování plastů 
Zajištění polohy clony 1 Clona má pevný doraz, do krajní polohy je dotlačena pružinou 
Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 Hodnota zjištěna na prototypu 

Ovládací síla On – 1.8 
Off – 2.6 Hodnoty naměřené na prototypu 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 1 Táhlo je možné tvarově upravit tak, aby bylo co nejpřístupnější 

Návaznost na low / high 
beam 1 Clona je součástí mechanismu pro tlumenou funkci. 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 1  

Tab.  14 Hodnocení Varianty 5 

Varianta 5 patří mezi mechanismy jednoduché, s minimem problémových míst. 
Mechanismus je vhodný jako náhrada za současné řešení turistické clony.  
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4.5 PODROBNÝ ROZBOR VYBRANÉ VARIANTY 7 

 

Mechanismus Varianty 7 patří mezi složitější mechanismy. Jedná se o variantu, která 
je schopna plně nahradit projektor pro pravostranný i levostranný provoz.  

Varianta obsahuje dvě turistické clony a vahadlo, které slouží pro přepínání obou 
clon. Vahadlo se volně otáčí na jednom čepu pevně uchyceném v  cloně tlumené funkce. 
Oválné otvory slouží jako drážky pro vedení čepu turistických clon. Přesná poloha clon je 
dána čepem, kolem kterého se clona otáčí, a dotlačením pružinou na doraz. Část vahadla, na 
které dochází ke kontaktu s táhlem umístěným na reflektoru, má osazení, které brání kolizi 
vahadla a čepu turistické clony. Pro zamezení odklonu turistické clony od clony tlumené 
funkce je vahadlo opatřeno vybráním na spodním ohybu (obdobný prvek jako na Obr. 33). 
Horní ohyb slouží pro kontakt s táhlem na reflektoru. Pro zvýšení tuhosti je na spodní straně 
táhla vytvořen lem, který brání zkroucení. Pro vymezení vůlí vzniklých navrstvením součástí 
jsou na čep clony a čep táhla nasazeny vymezovací podložky. 

Obr. 34 Varianta 5 – projektor + detail clony tlumené funkce s turistickou clonou 
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Turistická clona musí být vyrobena z materiálu o maximální tloušťce 0,3 mm, 
protože velký rozdíl vzdáleností mezi turistickou clonou a clonou tlumené funkce má za 
následek nežádoucí zbarvení hranice světla. Jednoduchý tvar turistické clony dovoluje využít 
jednu součást pro obě clony, a tím snížení nákladů.  

Pro navržený mechanismus je vhodné použít ocel, nerez nebo kovové slitiny 
s podobnými vlastnostmi jako materiál současné clony tlumené funkce. 

  

Oválné otvory s čepy 

Čep vahadla Čep clony 

Doraz 

Pružina vahadla 

Clona tlumené funkce Vymezovací podložky 

Turistická clona 

Vahadlo 

Obr. 35 Popis a rozpad Varianty 7 
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4.5.1 DYNAMICKÁ SIMULACE 

Pro zjištění působících sil v mechanismu byla provedena kinematická analýza.  

• Pružina táhla – 4 N/mm (pružina má volnou délku ve výchozí poloze) 

Doporučené tuhosti pružin v mechanismu: 

• Pružina clony – 5 N/mm (pružina má rozteč ve volném stavu 12 mm) 

S požadovanou tuhostí pružiny má simulace zapnutí a vypnutí clony následující 
průběh (Graf 7 – 8). 

 

Zapnutí turistické clony;  

Graf 7 Lineární nárůst síly v závislosti na čase při zapínání u Varianty 7 

 
Graf 8 Průběh úhlu natočení táhla v závislosti na čase při zapínání u Varianty 7 
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Graf 9 Průběh úhlu natočení turistické clony v závislosti na čase při zapínání u Varianty 7 

 

Z grafů vyplývá, že okamžik, kdy je síla dostatečně velká pro zapnutí turistické 
clony, nastane v čase t = 0,114 s. 

 

Vypnutí turistické clony 

Graf 10 Lineární nárůst síly v závislosti na čase při vypínání u Varianty 7 

 
Graf 11 Průběh úhlu natočení táhla v závislosti na čase při vypínání u Varianty 7 
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Graf 12 Průběh úhlu natočení turistické clony v závislosti na čase při vypínání u Varianty 7 

 

Z grafů vyplývá, že okamžik, kdy je síla dostatečně velká pro zapnutí turistické 
clony, nastane v čase t = 0,224 s. 

• Zapnutí clony – 2,28 N 

Minimální síly potřebné pro sepnutí clony: 

• Vypnutí clony – 4,48 N 

• Zapnutí clony – 3.9 N 

Naměřené síly na prototypu: 

• Vypnutí clony – 3,5 N 

Rozdíly mohou být způsobeny nepřesnostmi vzniklými při ruční výrobě prototypu. 

Stupňovité nárůsty a poklesy průběhu u obou simulací jsou dány nedokonalostí 3D 
doteku při výpočtu. Mechanismus pro rychlejší výpočet využíval zjednodušené plochy, a 
z toho důvodu v některých místech docházelo k prolínání součástí. Tyto chyby nemají vliv na 
hodnoty minimálních sil zjišťované měřením, protože se vyskytují pouze v místě, které není 
pro určení sil podstatné.  
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4.5.2 TABULKA PARAMETRŮ 

Pro srovnání s rešerší jsou parametry sepsány do stejné tabulky. S ohledem na fázi 
prototypu není vhodné uvažovat o některých položkách jako podstatných.  

Varianta 7 Hodnocení Slovní hodnocení 
Počet dílů 6 Clona, čepy (5x), pružina clony, pružina táhla, táhlo, vahadlo 
Kvalita materiálu turistické 
clony 2 Clona – nerezový plech, táhlo – plast, čep – ocel, pružiny – 

ocel 
Cena materiálů dílů 2 Jednoduchý ohýbaný nerezový plech, plastový výlisek 
Výrobní náklady 1 – 2 Ohýbání, vstřikování plastů 
Zajištění polohy clony 1 Clona má pevný doraz, do krajní polohy je dotlačena pružinou 
Vůle na ořezové hraně 0 – 0.5 Hodnota zjištěna na prototypu 

Ovládací síla On – 3.9 
Off – 3.5 Hodnoty naměřené na prototypu 

Přístupnost ovládacího 
mechanismu 1 Táhlo je možné tvarově upravit tak, aby bylo co nejpřístupnější 

Návaznost na low / high 
beam 1 Clona je součástí mechanismu pro tlumenou funkci. 

Odolnost mechanismu proti 
vibracím 2  

Tab.  15 Hodnocení Varianty 7 

Tato varianta je vytvořena pro možné využití v projektoru pro dražší automobily. 
Cena mechanismu bude zřejmě vyšší než cena současného řešení, nebo navrhované Varianty 
5.  

4.6 POPIS DYNAMICKÉ SIMULACE A ROZBOR VÝSLEDKŮ 

Veškeré výpočty týkající se pohybu mechanismu byly prováděny v prostředí 
„Dynamické simulace“ programu Autodesk Inventor 2010. V tomto programu se zadávají 
požadované stupně volnosti a další parametry ovlivňující velikost sil (tření, tlumení, atd.). 
Následně výpočet mechanismu začíná od zadaného zatížení a počítá všechny vyšetřované 
uzly mechanismu. Tento výpočtový modul je pouze informační a pro přesné zjištění 
požadovaných hodnot musí být podpořen teoretickým výpočtem nebo náročným výpočtem v 
CAM softwaru se širšími možnostmi nastavení. Pro zjištění přibližné tuhosti pružiny a zjištění 
rychlostí přepnutí je modul „Dynamická simulace“ dostačující.  

Primární zatížení je vyvozeno silou na konci táhla. Síla má lineárně se zvyšující 
velikost v čase a průběh simulace určuje okamžik, kdy došlo k překlopení clony. Překlopením 
simulace končí. Na základě praktických měření mechanismů v rešerši byla zvolena optimální 
velikost síly 4N. Dovolená odchylka je ± 2N. Postupnými úpravami tuhosti pružiny turistické 
clony bylo dosaženo překlopení clony v požadovaném rozmezí 2 – 6 N. 
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Zjištěné hodnoty jsou založeny na běžně udávaných hodnotách koeficientů suchého 
tření a předpokladech směru pohybu nebo působení pružin. Skutečné koeficienty se od 
použitých mohou do určité míry lišit. Rozdíl je způsoben použitím konkrétního materiálu 
nebo konkrétní drsností povrchu součástí. Pro zjednodušení výpočtu bylo zanedbáno tření 
v čepech a provedena náhrada vinuté pružiny místo pružiny skutečné.  Koeficienty suchého 
tření byly určeny z tabulek [8] a [9]. 

• Plast / plast – 0,2 

Koeficienty suchého tření pro kombinace materiálů vyskytující se v mechanismu: 

• Plast / kov – 0,2 

• Kov / kov – 0,1 

Popis průběhu dynamické simulace je znázorněn v grafu průběhu úhlu natočení táhla 
v závislosti na čase při zapínání turistické clony v Příloze 9.1. 

4.7 OPTICKÉ MĚŘENÍ VARIANT 5 A 7 

4.7.1 POPIS OPTICKÉ ANALÝZY 

Obrázky 37, 38, 39, 40 a 41 znázorňují rozmístění a intenzitu světla na vertikální 
stěně. Obrázky reprezentují tvar světla před vozidlem z pohledu řidiče, kdy spodní hrana 
„mapy“ je v těsné blízkosti před vozidlem a zvětšující vzdálenost je reprezentována stoupající 
výškou v „mapě“. Barva reprezentuje hlavní jednotku světelného toku [lx]. Rozložení barev je 
patrné z obr. 41. 

 

4.7.2 VÝSLEDKY OPTICKÉHO MĚŘENÍ 

Na vyrobených vzorcích byla provedena optická měření, která slouží pro zhodnocení 
kvality a intenzity světla u obou variant. Pro porovnání je zahrnuto i měření současně 
používaného projektoru. Pro tlumenou a dálkovou funkci splňují předpisy všechny projektory. 
Pro turistické řešené nejsou předpisy natolik striktní jako pro dálkovou nebo tlumenou funkci, 
proto jsou prototypy obou variant z tohoto pohledu vyhovující. 

Obr. 36 Barevné spektrum světelného toku 
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Na obr. 37 je možné pozorovat symetrické neohraničené světlo. Tato „mapa“ je 
společná pro současný projektor i pro obě varianty.  

 

Na obr. 38 lze rozlišit hranici intenzivního světla a „stínu“, vytvořenou tvarem clony 
tlumené funkce. Velice podobná mapa je i pro Variantu 5 (obr. 39a) a Variantu 7 (obr 39b).  

 
Obr. 39 Analýza intenzity světla tlumené funkce Varianty 5 (a) a Varianty 7 (b) 

a) 

b) 

Obr. 38 Analýza intenzity světla tlumené funkce sériového modulu 

Obr. 37 Analýza intenzity světla dálkové funkce 
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Rovnou hranici na obr. 40 způsobuje oříznutí „výběžku“ v pravé části „mapy“ 
tlumené funkce. Rozložení intenzity světla se částečně posune ke středu. Pravá a levá strana je 
téměř symetrická.  

Přehození turistické clony u Varianty 7 způsobí téměř zrcadlový efekt v „mapě“ (obr. 
41). Výběžek na pravé straně „mapy“ tlumené funkce je oříznut. Na levé straně je hranice 
posunuta tak, aby mohla plně nahradit osvětlení vozidla v levostranném provozu. 

  

Obr. 41 Analýza intenzity světla Varianty 5 se zapnutou turistickou clonou 

Obr. 40 Analýza intenzity světla Varianty 7 se zapnutou turistickou clonou 
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4.7.3 VLIV ZVÝŠENÍ HMOTNOSTI NA PŘEPÍNÁNÍ TLUMENÉ A DÁLKOVÉ FUNKCE 

Navázáním mechanismu turistické clony na tlumenou funkci způsobilo navýšení 
hmotnosti, se kterou je motor nucen manipulovat. Zvýšení hmotnosti mohlo mít za následek 
nedostatečné dotlačení clony do koncové polohy, které vzniklo nárůstem setrvačných sil při 
rázech od vozovky nebo prodloužením doby potřebné pro přepnutí tlumené funkce.  

Aby bylo možné říci, zda je nárůst hmotnosti podstatný nebo zanedbatelný, byl za 
pomoci rychlosnímkové kamery vytvořen záznam pro stávající projektor bez turistické clony 
a pro prototypy Variant 5 i 7. Snímáním všech projektorů současně bylo možné určit zpoždění 
přepnutí i následné ustálení v koncové poloze s přesností na 0,001s.  

Ze záznamu bylo zjištěno, že prodleva mezi spouštěcím impulsem hnacího motorku 
a okamžikem zaznamenání počátku pohybu při vypnutí tlumené funkce, byl u Varianty 5 o 
167ms a u Varianty 7 o 172ms delší než u klasického projektoru. Obě navrhované varianty 
potřebovaly více času na rozpohybování clony, ale odskok po kontaktu s dorazem byl menší. 
Celková doba celého děje vypnutí tlumené funkce včetně zakmitání po prvotním nárazu na 
doraz byl u stávající varianty i u navržených Variant 5 a 7 téměř totožný (958ms). Rozdíl byl 
natolik malý, že jej nebylo možné na záznamu rozlišit.  

Při vypnutí tlumené funkce je zpomalení obou navržených variant patrné z rozdílů 
úhlů natočení clon projektorů. 

 

 

  

Obr. 42 Viditelné zpomalení clony u prostředního (Varianta 5) a zadního projektoru  

(Varianta 7). 
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Při zapnutí tlumené funkce zvedá clonu tlumené funkce pružina, která je její 
součástí. Celkový čas zapnutí tlumené funkce byl u všech tří variant téměř stejný. Varianta 5 
byla o 15ms a Varianta 7 o 138ms pomalejší než u stávajícího řešení. Čas zapnutí tlumené 
funkce je 743ms.  

 

Při zapnutí tlumené funkce je rozdíl úhlů natočení mnohem menší. Pružina motoru 
pohyb značně usnadňuje. 

 

  

Obr. 44 Málo výrazné zpomalení clony u prostředního (Varianta 5) a zadního projektoru  

(Varianta 7). 

Umístění pružiny elektromotoru 

Obr. 43 Poloha pružiny elektromotoru 
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5 ZÁVĚR 

Konstrukční řešení mechanismů turistických clon u současně používaných projektorů 
se výrazně liší v závislosti na výrobci. U zkoumaných projektorů se objevují projektory, které 
mají turistickou clonu navázanou na tlumenou funkci, a projektory ve kterých je turistická 
clona nezávislá na tlumené funkci. Aby bylo možné se vyhnout místům s nižší intenzitou 
světla, způsobenou konstrukcí jednoduchých řešení (např. Projektor 4 v kapitole 3.2.4), 
nebyly uvažovány návrhy mechanismů přepínání turistické clony, které na tlumenou funkci 
nejsou navázány. 

Ve spolupráci s techniky společnosti Visteon – Autopal byly vytvořené návrhy 
hodnoceny a postupně vyřazovány do té chvíle, kdy zůstaly jen dva nejlepší návrhy (Varianta 
5, kapitola 4.4 a Varianta 7, kapitola 4.5). Vybrané varianty byly následně podrobně 
rozpracovány. 

Pro obě varianty bylo navrženo jednotné táhlo pro přepínání turistických clon 
(kapitola 4.3), které vychází z tvaru táhla Projektoru 7 hodnoceného v kapitole 3.2.7. Tvar 
táhla je uzpůsoben požadavkům prototypu a pro sériovou výrobu by bylo vhodné upravit jej 
tak, aby bylo možné použít jednoduchou dvojdílnou formu. Pro snížení nákladů by bylo 
vhodné šroub upevňující pružinku táhla nahradit klipem. 

Jednodušší z vybraných řešení je Varianta 5. Je navržena jako vhodná náhrada za 
stávající mechanismus, proto je tvar i počet součástí uzpůsoben požadavku na nízké 
pořizovací náklady. Využitím mechanismu táhla pro přepínání clony bude mít Varianta 5 
pravděpodobně vyšší výrobní náklady, které ale budou kompenzovány spolehlivým 
mechanismem s komfortním ovládáním. Využitím pružinky je možné poměrně jednoduše 
mechanismus naladit tak, aby splňoval požadavky na ovládací síly.  

Varianta 7 je sofistikovanější a je uzpůsobena plnohodnotnému levostrannému i 
pravostrannému provozu. Hlavní nevýhodou této varianty jsou vyšší výrobní náklady, které 
však bylo možné snížit malou složitostí dílů. U této varianty by mohl nastat problém 
s uchycením čepů. Malé rozměry a překrývání dílů klade vysoké nároky na tvar a co nejmenší 
velikost hlaviček čepů. 
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Obě navržené varianty byly podrobeny základním testům. Síla potřebná pro 
přepínání je určena na základě počítačové simulace. Následné ověření na prototypu potvrdilo, 
že výpočet je dostatečně reálný a je jím možné snížit náklady a čas spojený s „odlaďováním“ 
návrhů. Optické zkoušky obou variant dosáhly vyhovujících výsledků a není tedy nutné měnit 
tvar ořezových hran. Na základě záznamu přepínání tlumené funkce obou variant a 
porovnáním se současně používaným řešením je možné konstatovat, že zvýšení hmotnosti 
nemá výrazný vliv na rychlost přepínání. Utlumení odskoku po nárazu na doraz je u obou 
variant téměř shodné se stávajícím řešením a lze tedy usuzovat, že vliv větších setrvačných 
hmot nebude podstatný. Výkon elektromotoru tlumené funkce se tedy ukázal jako dostatečný. 

Pro zavedení do výroby je mimo provedené práce nutné prověřit, zda mechanismus 
vyhovuje vibračním a dalším potřebným testům. S ohledem na použité materiály je také 
potřeba ověřit, zda se mechanismy nestanou nefunkčními vlivem vysokých teplot nebo změn 
klimatických podmínek. Vzhledem k převzetí principu pohybu některých konstrukčních částí 
je nutné ověřit, zda tyto části nejsou chráněny patenty. 

V poslední době se objevily úvahy o možném zrušení požadavku na použití 
turistických clon v automobilech, především z důvodu snížení výrobních nákladů. Domnívám 
se ale, že vysoká intenzita světla koncentrovaná do malé plochy projektoru bude značným 
problémem při zkoumání požadavků na ochranu před oslněním řidiče protijedoucího vozidla. 
Použití turistické clony bude patrně zachováno alespoň u dražších automobilů. Jak bude 
vypadat situace v dalších letech, však nelze nyní uspokojivě odhadnout. 
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3D - Three Dimensional 

CAD - Computer Aided Design 

CAE - Computer Aided Engineering 

DRL - Daytime Running Lamp 

ECE Regulation - Economic Commission for Europe - Regulation 

LED - Light-Emitting Diode 

ORP  -Obecný rovinný pohyb 
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