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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtem mechanických vlastností částí 

světlometů. Dílce světlometu jsou definované pomocí dvou materiálových modelů 

lineárního materiálového modelu a materiálového modelu získaného pomocí metody 

Moldflow. Problém je řešen pomocí výpočtového modelování s využitím metody 

konečných prvků v prostředí Autodesk Molflow Insight a v prostředí Ansys 17.2 

a Ansys 18.2 s implementovaným programem Moldsim.  

Výstupem jsou výpočty mechanických vlastností a následné srovnání obou 

materiálových modelů. 

 

 

Abstract 

This master thesis deals with computing of mechanicals properties of parts of 

headlamps. Parts of headlamps are defined with two different material models, linear 

material model and material model from Moldflow method. The problem is solved by 

computational modeling with finite element method using Autodesk Moldflow Insight, 

Ansys 17.2 and Ansys 18.2 with included Moldsim tool. 

The outputs are calculations of mechanical properties and comparison of both material 

models. 
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Úvod 

U vyvíjených moderních automobilových světlometů dochází k náhradě kovových 

materiálů za plastové. Pro zlepšení mechanických vlastností těchto plastů jsou 

obohaceny skelnými vlákny [1]. Rozložení skelných vláken v plastovém dílci není 

přesně definované, vlákna jsou do formy dílce vstřikována spolu s matricí v průběhu 

výroby. Umístění vstřikovacích trysek, dělící roviny formy, složitost geometrické 

konstrukce (žebrování), náhodná délka vláken (od 1 mm do 2mm), to všechno hraje 

velkou roli v určování mechanických vlastností vyrobeného dílce. Takto vyrobený 

kompozitní materiál je velmi obtížné popsat z hlediska mechanických vlastností. Jeden 

ze současných trendů popisu vlastností kompozitního materiálu je použití lineárního 

materiálového modelu. Skutečné namáhání dílce z plastového kompozitu ale může být 

odlišné od namáhání popsaném numerickou simulací. 

S rostoucí potřebou numerických simulací je důležité neustále zlepšovat úroveň, 

přesnost a kvalitu simulací stávajících, proto je nutné hledat nové postupy, jak popsat 

kompozitní materiál, aby bylo vůbec možné simulace samotné zkvalitňovat. 

Jedním z nově vyvíjených programů, který by měl být schopen popsat rozložení 

skelných vláken v matrici s přihlédnutím ke všem aspektům zmíněným výše je program 

Moldsim. Program Moldsim by měl být schopen s přihlédnutím k výrobnímu procesu 

(umístění vtoků materiálu, geometrický tvar formy, žebrování, náhodná velikost 

skelných vláken z intervalu 1mm – 2mm, procentuální zastoupení skelných vláken 

v matrici atd.) určit statisticky významné rozložení skelných vláken v kompozitu. V této 

oblasti je použití programu Moldsim přínosem a zkvalitněním stávajících numerických 

simulací. Jde o stěžejní otázku předkládané diplomové práce. Proto se podstatná část 

celé práce zabývá výpočtovým modelováním těles používaných v automobilovém 

průmyslu v programu Moldsim a prostředí ANSYS. 

  



12 

 

1 Systémový rozbor práce 

1.1 Popis problémové situace 

Skutečnost rozložení skelných vláken v plastovém kompozitním dílci není zahrnuta 

v materiálovém modelu tohoto dílce a pro materiálový popis se používá lineárně 

izotropní model materiálu popsaný dvěma materiálovými charakteristikami, modulem 

pružnosti a poměrem mezi příčným zúžením a podélným protažením. Bohužel ale při 

zkoušení prototypů světlometů dochází k porušení stabilizačních plastových rámů 

v místech, kde podle numerické simulace v prostředí Ansys nedochází ke koncentraci 

napjatosti. Počet takto porušených světlometů už dosahuje kritických hodnot. Tuto 

závadu je nutné odstranit. 

1.2 Formulace problému 

Plastové rámy zpevněné skelnými vlákny jsou porušovány v místech, kde podle 

pevnostní simulace nedochází k akumulaci napětí. Nicméně rámy jsou porušeny 

v oblasti výskytu tzv. studených spojů. Studený spoj je místo, kde dochází k rapidnímu 

poklesu hodnot materiálových charakteristik. Například u Youngova modulu pružnosti 

v tahu může v místě studeného spoje dojít až ke 30% poklesu nominální hodnoty. 

Skutečnost vzniku studeného spoje v rámu není možné popsat za pomoci lineárně-

elastického materiálového modelu navzdory tomu, že tento model je doporučován 

výrobcem plastového materiálu pro numerickou simulaci. Tedy skutečnost změny 

materiálových charakteristik není zahrnuta v standardizovaných pevnostních 

simulacích. A tuto situaci je nutné vyřešit. Existuje numerická analýza popisující 

výrobu plastového dílce a tuhnutí taveniny v plastovém dílci tzv. Moldflow analýza. Na 

základě údajů o geometrii a topologii dílce, chlazení dílce během výroby a dalších 

vstupních údajů (vstřikovací tlak, doba vstřikování, umístění vtoků taveniny, průměrná 

délka skelných vláken, množství skelných vláken v tavenině atd.) je možné pomocí 

Moldflow analýzy popsat orientaci a polohu skelných vláken v dílci. Orientace vláken 

má dominantní vliv na tvorbu studených spojů. Tyto údaje (orientace a poloha skelných 

vláken) jsou pomocí programu Moldsim transformovány do reálného geometrického 

modelu plastového dílce v prostředí Ansys. Plastový dílec tedy není popsán ortotropním 

materiálovým modelem. Geometrický model plastového dílce v prostředí Ansys po 



13 

 

transformaci obsahuje reálné rozložení skelných vláken spolu s jejich orientací, čímž 

jsou lokalizována a odhalena místa studených spojů v geometrickém modelu. Avšak 

takto zadaný geometrický model plastového dílce je nutné otestovat a výsledky 

numerických simulací, které jsou na světlometu běžně prováděny, porovnat s výsledky 

geometrického modelu, jehož materiálové charakteristiky jsou lineárně elastické 

a veškeré výsledky simulací porovnat se zkouškami na reálných prototypech 

světlometu. Proces tvorby rozšířeného materiálového modelu je totiž nákladný 

a propojení Moldflow simulací a pevnostních simulací by výrazně prodloužilo dobu 

vývoje světlometu. Vývoj trvá zhruba 2 roky, pevnostní simulace vstupují do procesu 

vývoje třikrát, přibližně v první čtvrtině vývoje, v polovině vývoje a ve třech čtvrtinách 

vývoje, zatímco Moldflow analýzy vstupují do procesu vývoje až v posledních fázích, 

pro první numerické simulace by tedy nebyly data o rozložení vláken. Rozdíly výsledků 

numerických simulací mezi geometrickým modelem s lineárně elastickým 

materiálovým modelem a geometrickým modelem obsahujícím rozložení a orientaci 

skelných vláken je nutné velmi pečlivě a podrobně analyzovat. Protože pokud si budou 

výsledky simulací blízké, nebude nutné propojovat pevnostní analýzy s Moldflow 

analýzou, protože vliv zahrnutí výskytu studených spojů do pevnostních simulací bude 

zanedbatelný. 

Problém tedy můžeme formulovat jako:  

Analýza vlivu modelu materiálu na mechanické vlastnosti plastových kompozitních 

dílců. 

1.3 Cíle řešení problému 

Cíle vyplývající z formulace problému byly stanoveny následovně: 

 rozbor řešené problematiky, 

 výpočet mechanických vlastností dílce světlometu s lineárním modelem 

materiálu, 

 výpočet mechanických vlastností dílce světlometu s modelem materiálu 

získaným pomocí metody Moldflow.  
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1.4 Rozbor řešené problematiky 

Po odborné konzultaci se zástupci společnosti Automotive Lighting s.r.o. [2] bylo 

rozhodnuto, že otestování vlivu rozšířeného modelu materiálu bude provedeno na dvou 

světelných modulech. Modul je, zjednodušeně řečeno, zdroj světla užívaný ve 

světlometech, který je schopen se během jízdy natáčet, automaticky tlumit světla, 

neoslňovat protijedoucí řidiče. Pro zjednodušení byly moduly nazvány Modul I 

a Modul II. 

Modul I je z konstrukčního hlediska jednodušší, je robustnější a umožňuje natáčení 

světelného paprsku pouze ve vertikálním směru. Obrázek 1 ukazuje vizualizaci 

Modulu I v prostředí Maya [3]. 

 

Modul II je oproti Modulu I konstrukčně složitější (obsahuje podstatně více dílců) 

a umožňuje natáčení světelného paprsku jak v horizontálním směru, tak i ve vertikálním 

směru. Modul II nebyl vizualizován v prostředí Maya. Obrázek 2 zobrazující Modul II 

pochází z prostředí Ansys.  

Obrázek 1 Vizualizace zkoumaného objektu Moodulu I v prostředí Maya [3] 
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Se společností Automotive Lighting s.r.o. bylo dohodnuto, že na zkoumaných objektech 

zobrazených výše (Modul I a Modul II) bude otestován vliv zahrnutí rozšířeného 

materiálového modelu. Následující body popisují jednotlivé kroky řešení. 

 Standardní dynamické simulace na obou modulech s běžně definovaným 

chováním materiálu v simulačním prostředí Ansys 17.2 

 Moldflow simulace dílců modulů, které obsahují skelná vlákna 

 Transformace dat z Modflow do prostředí Ansys 18.2 pomocí programu 

Moldsim (nefunguje v prostřesdí Ansys 17.2) 

 Standardní dynamické simulace obou modulů s rozšířeným materiálovým 

modelem získaným z Moldflow v simulačním prostředí Ansys 18.2 

 Porovnání výsledků dynamických analýz 

 Komentář k přínosu použití rozšířeného materiálového modelu 

  

Obrázek 2 Zobrazení zkoumaného objektu Modulu II 
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1.4.1 Typy dynamických analýz v Automotive Lighting 

Pro lepší porozumění dané problematiky je ještě před sestavením systému podstatných 

veličin vhodné blíže popsat dynamické analýzy samotné. 

 Modální analýza 

Cílem této simulace je nalezení vlastních frekvencí a vlastních tvarů zkoumaných těles 

[4]. Veškeré vlastní frekvence musí být větší než kritická frekvence daná buď normou 

zákazníka, nebo vnitřní normou, či specifikací společnosti Automotive Lighting s.r.o. 

Modální analýza je lineární analýzou [4] a je prerekvizitou pro další analýzy. 

V prostředí Ansys 17.2 i Ansys 18.2 bylo pro řešení této analýzy použito analyzačního 

systému
1
 „Modal analysis“. Nastavení Modálních analýz je detailně popsáno 

v kapitolách 3.5.1 a 3.6.1. Obrázek 3 ukazuje použitý analytický systém. 

 

 Harmonická analýza 

V průběhu řešení této analýzy je zkoumané těleso buzeno pravidelným sinusovým 

signálem s proměnlivou frekvencí a navíc je těleso jako celek zatíženo zrychlením. 

Zkoumanou veličinou je relativní poloha vrcholu čočky v závislosti na frekvenci 

buzení. Výchylka vrcholu čočky musí být nižší než kritická hodnota daná normou 

                                                 
1 Slovem systém není rozuměno systém jako systémově metodologický termín, v obrázku 3 

v záhlaví je anglický termín „Analysis Systems“, přijde mi nanejvýš vhodné přeložit toto sousloví 

jako analyzační systémy, systémy pro analýzu, v jednotném čísle analyzační systém. V celé kapitole 

1.4.1 a v kapitolách 3.5 a 3.6 je použit pojem systém v tomto významu. 

Obrázek 3 analyzační systém po Modální analýzu 
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zákazníka popřípadě specifikací společnosti Automotive Lighting s.r.o. I tato analýza je 

lineární [5]. Detailní nastavení Harmonických analýz je popsáno v kapitolách 3.5.2 

a 3.6.2. V prostředí Ansys 17.2 i v prostředí Ansys 18.2 bylo pro řešení této analýzy 

užito analyzačního systému „Harmonic response“. Systém je zobrazen na Obrázku 4. 

 

 Vibrační analýza 

Pro řešení této analýzy je nutné nejprve definovat PSD spektrum, kterým bude celé 

zkoumané těleso buzeno. PSD spektrum je zjednodušeně řečeno závislost síly 

(zrychlení, rychlosti, posuvu) na frekvenci [6]. V našem případě byla použita závislost 

zrychlení na frekvenci. Výsledkem této analýzy je rozložení napětí na zkoumaných 

tělesech. Rozložení napětí je přesné s přesností 3 sigma (což je 99,73%) a napětí je 

vyhodnocováno vzhledem k mezi únavy daného materiálu (respektive k dovolené 

hodnotě napětí pro neomezenou životnost daného materiálu). Detailní popis nastavení 

analýzy, včetně PSD spekter je popsán v kapitolách 3.5.3 a 3.6.3. V prostředí Ansys 

bylo k realizaci této analýzy použito systému „Random Vibration“ viz obrázek 5. 

  

Obrázek 4 Analyzační systém pro Harmonickou analýzu 

Obrázek 5 Analyzační systém pro Vibrační analýzu 
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 Rázová analýza 

Rázová analýza popisuje intenzivní zatížení zkoumaného tělesa zrychlením v krátkém 

časovém okamžiku (například při nárazu). Výpočet je realizován v časové oblasti. 

Výsledkem je rozložení napětí a přetvoření na zkoumaném tělese. Napětí a přetvoření je 

vyhodnocováno vzhledem k mezi pevnosti daného materiálu. Analýza může být lineární 

a nelineární [7]. Vzhledem k tomu, že řešení probíhá v časové oblasti, je tato úloha 

velmi náročná z hlediska doby výpočtu. Detailní nastavení analýzy je popsáno 

v kapitole 3.5.4 a 3.6.4. V prostředí Ansys bylo pro simulaci rázu užito simulačního 

systému „Transient Structural“ viz obrázek 6. 

 

  

Obrázek 6 Analyzační systém pro analýzu šoku 
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1.5 Systém podstatných veličin 

Systém podstatných veličin obsahuje všechny veličiny, které popisují podstatné 

okolnosti z hlediska řešení problému. Je rozdělen do devíti podmnožin (S0-S8), které 

jsou popsány v bodech níže. Zanedbání některé z podstatných veličin je základní 

chybou modelování a vede k nesprávným výsledkům. [8] Obrázek 7 popisuje grafickou 

vizualizaci systému podstatných veličin spolu s vazbami jednotlivých podmnožin. 

 

 

 Podmnožina S0 – Okolí objektu 

Jak Modul I, tak i Modul II je při uložení ve světlometu obklopen vzduchem. Teplota 

vzduchu i těles tvořících Modul I a Modul II byla uvažována jako pokojová (23°C). 

 Podmnožina S1 – Topologie a geometrie 

Modelované entity jsou trojrozměrné objekty. Model geometrie těchto entit byl 

vytvořen konstrukčním oddělením společnosti Automotive Lighting s.r.o na základě 

požadavků zákazníka a na základě funkčních požadavků. Geometrie a topologie entit je 

popsána pomocí rozměrů, tvarů a tlouštěk jednotlivých dílců. 

 Podmnožina S2 – Vazby objektu s okolím 

Modul I stejně jako Modul II je upevněn v rámci světlometu pomocí fixačního rámečku. 

Tvar rámečku je uzpůsoben danému uchycení. Vazby tvořící uchycení byly uvažovány 

jako lineární. Viz kapitoly 3.3.3 a 3.3.5 kde jsou vazby objektu s okolím detailně 

řešeny.  

Obrázek 7 Systém podstatných veličin [9] 
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 Podmnožina S3 – Aktivační veličiny 

Harmonická analýza byla aktivována konstantním zrychlením ve vertikálním směru 

a buzením harmonickým signálem s proměnlivou frekvencí. Vibrační analýza byla 

aktivována definovaným PSD zrychlením. Analýza rázu byla aktivována silovým 

zatížením (časově závislou hodnotou zrychlení) vyvolávajícím příslušné namáhání. 

Časová proměnnost silového zatížení byla podstatná pouze v případě analýzy rázu. 

 Podmnožina S4 – Ovlivňující veličiny 

Nebyly uvažovány žádné takové veličiny. 

 Podmnožina S5 – Vlastnosti prvků struktury objektu 

Materiál jednotlivých geometrických těles včetně mechanických vlastností je popsán 

v kapitole 3.2. Pro popis rozšířeného materiálového modelu bylo použito Moldflow 

analýzy viz kapitola 2. 

 Podmnožina S6 – Procesy na objektu a jeho stavy 

V Modální analýze byly podstatné vlastní frekvence a tvary zkoumaných objektů. 

V Harmonické analýze byla podstatná závislost výchylky vrcholu čočky (určená 

z relativní polohy) na frekvenci buzení. Ve Vibrační analýze a Rázové analýze byly 

podstatné deformační a napěťové stavy. V prvním případě vzhledem k únavové 

životnosti, ve druhém vzhledem k meznímu stavu pevnosti. 

 Podmnožina S7 – Projevy objektu 

Projevy entit byly popsány pomocí vlastních frekvencí a tvarů (Modální analýza) 

a deformační odezvy zkoumaných bodů (Harmonická analýza, Vibrační analýza 

a Rázová analýza). 

 Podmnožina S8 –Důsledky projevů objektu 

Na základě srovnání projevů zkoumaných objektů byl určen vliv rozšířeného zadání 

materiálu. 
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1.6 Výběr metody řešení, volba softwaru a hardwaru 

Pro řešení problému byl zvolen nepřímý přístup a s ohledem na výše uvedené podstatné 

veličiny bylo zvoleno výpočtové modelování. Geometrie a topologie obou modulů byla 

vytvořena konstrukčním oddělením společnosti Automotive Lighting s.r.o. v prostředí 

Catia V5. Moldflow simulace byly provedeny specialisty ze „Support technology“ 

oddělení společnosti Automotive Lighting s.r.o. v prostředí Autodesk Simulation 

Moldflow Insight Premium 2015. Úprava geometrie modelu pro tvorbu vazeb byla 

provedena v prostředí SpaceClaim 17.2. Výpočtové modelování bylo provedeno 

v postředí Ansys 17.2 a Ansys 18.2. Převod dat z Autodesk Simulation Moldflow 

Insight prostředí bylo provedeno pomocí programu MoldSim. Editace textu a tabulek 

byla provedena v prostředí Microsoft Word 2016 a Microsoft Excel 2016. Editace 

obrázků byla provedena v prostředí Snagit 13. 
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2 Moldflow analýza 

Moldflow analýza je ve společnosti Automotive Lighting běžně prováděnou analýzou 

pro dílce, které jsou obohaceny skelnými vlákny. Simulace samotná popisuje výrobu 

takovéhoto dílce, tedy vstřikování žhavé taveniny obsahující skelná vlákna do formy 

a následné plnění formy taveninou a popřípadě i chladnutí taveniny Tabulka 1 ukazuje 

geometrická tělesa Modulu I a Modulu II, u kterých byla provedena Moldflow analýza. 

Tabulka 1 Tělesa obou modulů u kterých byla provedena Moldflow analýza 

Objekt Těleso Zobrazení tělesa Materiál 

Modul I Držák čočky 

(Lens holder) 
 

PET GF 35 

Rámeček 

(Rahmen) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

Modul II Vnější rámeček 

(Rahmen out) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

Rámeček vnitřní 

(Rahmen in) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

Držák čočky 

(Lensholder) 
 

PBT GF 10 

 

Moldflow analýza byla provedena pro každý typ materiálu jednou, celkem tedy 

jedenáctkrát. Stejně jako v prostředí ANSYS také i v prostředí Autodesk lze 

diskretizovat složité struktury pomocí konečného počtu prvků. Výsledky takového 

řešení lze prezentovat v uzlových bodech sítě. Obrázek 8 ukazuje dobu plnění formy 

pro Vnější rámeček (Rahmen out) Modulu II. Barevná škála odpovídá času plnění, 



23 

 

žlutým terčíkem je znázorněna plnící tryska. V červené oblasti může dojít k výskytu tzv. 

studených spojů. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, pomocí Moldflow analýzy lze s určitou pravděpodobností 

vypočítat rozložení skelných vláken v hotovém odlitku. Obrázek 9 zobrazuje tenzor 

orientace skelných vláken. Vlákna s modrou hodnotou jsou vůči vláknům s červenou 

hodnotou pootočena o 90°. 

Obrázek 9 Tenzor orientace skelných vláken Vnějšího rámečku (Rahmen out) Modulu II 

pro materiál PET GF 50 

Obrázek 8 Doba plnění Vnějšího rámečku (Rahmen out) Modulu II taveninou, rámeček je 

uvažován z materiálu PET GF 50 
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Obrázek 10 pak ukazuje modul pružnosti v tahu ve směrech hlavního napětí na Vnějším 

rámečku (Rahmen out) Modulu II pro materiál PET GF 50. 

 

Na obrázku 11 lze vidět pravděpodobně nejvíce kritická místa vnějšího rámečku. Zeleně 

je označena oblast výskytu studeného spoje. 

  

Obrázek 10 Modul pružnosti v tahu ve směrech hlavních napětí na Vnějším rámečku (Rahmen out) 

Modulu II pro PET GF 50 

Obrázek 11 Fialově znázorněná pravděpodobně nejvíce kritická místa Vnějšího rámečku (Rahmen 

out) Modulu II pro materiál PET GF50, zeleně zvýrazněna oblast výskytu studeného spoje 
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Při výrobě dílců dochází ke vzniku zbytkových napětí [10], protože v důsledku 

nehomogenního chladnutí materiálu dochází ke vzniku staženin. Popis rozložení 

zbytkového napětí může být zahrnut ve výsledcích Moldflow analýz. Bohužel popis 

zbytkového napětí v prostředí Autodesk Simulation Moldflow Insight není dostatečně 

transparentní [11], a proto takto popsané zbytkové napětí nebylo uvažováno. 

  



26 

 

3 Výpočtové modelování 

Následující kapitola se zabývá tvořením modelu v prostředí Ansys. Modelování bylo 

popsáno chronologicky. 

3.1 Úprava geometrie 

Geometrie obou modulů musela být upravena. Provedené úpravy byly několikerého 

druhu. Nejčastější typ úprav je projekce kontaktních ploch či ploch, které budou využity 

ve vazbách. Důvod projekce je snaha předejít umělému vyztužení těchto ploch. Obrázek 

12 zobrazuje příklad výše popsaného. Na zeleně zvýrazněné plochy (obr 12 vlevo) 

dosedá plech. Pokud výše zmíněné plochy nejsou promítnuty na dosedací plech, dojde 

k vyztužení protikusu (obrázek 12 uprostřed). Takto chápaná vazba vnese do výsledku 

nepřesnost. Obrázek 12 vpravo zobrazuje správné chápání zmíněné vazby. 

 

Dalším typem úpravy geometrie je vynechání nepodstatných těles (typicky šroubů, 

kabelů) či zjednodušení příliš členitých ploch (typicky optické plochy světlometu, 

výrazně zakřivené plochy). Hmotnost takto zanedbaných těles je do geometrického 

modelu dodatečně přidána pomocí funkce „surface mass“. 

Posledním a nejzávažnějším typem úpravy je náprava poškozených ploch. Některé dílce 

modulů, zejména designové části, jsou velmi členité kvůli důrazu na estetickou kvalitu 

Obrázek 12 Projekce ploch pro vazby (vlevo), chybně popsaná vazba (uprostřed), správně chápaná 

vazba (vpravo) 
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světlometu. Takovéto dílce obsahují opravdu vysoký počet ploch. Například dílec 

zobrazený na obrázku 13 se skládá z  3 424 ploch. 

 

Velké množství ploch, zmíněných výše, jsou částmi zaoblení, či sražení, tedy zakřivené 

plochy (často i s více poloměry křivosti). U takovýchto ploch je velké riziko poškození 

způsobené převodem dat z prostředí Catia V5 (ve kterém byl dílec vytvořen) do 

prostředí Ansys Space Claim. Jedním ze způsobů nápravy je rozdělení takto 

poškozených ploch na vícero. Je samozřejmě nemožné prohlédnout každou 

geometrickou plochu těles, na problém poškození ploch často upozorní až diskretizace 

geometrie do konečného počtu prvků, protože na poškozených tělesech je obtížné, ba 

často nemožné (bez nápravy), diskretizace dosáhnout. Obrázek 14 ukazuje poškozenou 

geometrickou plochu a způsob nápravy. 

Obrázek 13 Prvek geometrie s vysokým obsahem ploch 
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Na Modulu I probíhala úprava geometrie v několika málo smyčkách. Na Modulu II, 

který je složitější, proběhlo přibližně 15 smyček úpravy geometrie. 

3.2 Materiály a modely popisující chování materiálu 

Po úpravě geometrie došlo u obou modulů k přiřazení materiálu a k výběru modelu 

chování materiálu. Modální, Harmonická a Vibrační analýza jsou lineární analýzy 

[4; 5]. Proto byl pro popis chování veškerých materiálů použit pouze lineárně-elastický 

model, samozřejmě spolu s hustotou. Zdroje materiálu jsou majetkem společnosti 

Automotive Lightening s.r.o., proto bylo použito velmi podobných charakteristik 

popisující chování materiálu, které lze nalézt přímo na stránkách výrobců plastového 

materiálu [12; 13]. 

Grafické zobrazení geometrického tělesa, název materiálu, hodnotu Youngova modulu 

pružnosti v ohybu a hodnotu hustoty pro geometrická tělesa Modulu I zobrazuje 

tabulka 2. V tabulkách 2 a 3 není uvedena hodnota poměru mezi příčným zúžením 

a podélným protažením, protože je obtížně zjistitelná, či experimentálně ověřitelná. 

Navíc je průmyslovým tajemstvím společnosti Automotive Lightening s.r.o., a proto 

nebude zveřejněna. Vzhledem k tomu, že hodnota Poissonova poměru má na výsledky 

Modální analýzy, Harmonické analýzy, Vibrační analýzy a Rázové analýzy jen 

nepatrný vliv [14], použití například hodnoty 0,3 nevnese do výsledků hrubou chybu. 

Zdroje materiálových charakteristik jsou uvedeny výše. 

Obrázek 14 Poškozená geometrická plocha (vlevo), oprava poškození (vpravo) 
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Tabulka 2 Vybrané hodnoty charakteristik popisující chování lineárně-elastického materiálového 

modelu geometrických těles Modulu I 

Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
] 

PCB deska 

(PCB board) 
 

PCB FR4 22 000 1 590 

Primární optika 

(Primary optic) 
 

Tarflon 

LC 1700 

2 300 1 200 

Chladič 

(Heatsink) 
 

AlSi 12 67 500 2 650 

Držák klapky 

(Shutter holder) 
 

PC plast 2 320 1 200 

Klapka 

(Shutter) 
 

Al 99,5 62 100 2 700 

Spodní klapka 

(Shutter down) 
 

X10CrNi 18-8 210 000 7 900 

Sponka 

(Holding spring) 
 

Ocel 210 000 7 850 

Držák čočky 

(Lens holder) 
 

PET GF 35 12 600 1 670 
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Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
] 

Rámeček 

(Rahmen) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

17 100 

9 000 

4 050 

1 780 

1 530 

1 370 

Čočka 

(Lens) 
 

PMMA 8N 3 000 1 190 

 

Těles v tabulce 2 je pouze deset, protože sponka (holding spring) je použita dvakrát.  

Držák čočky (lens holder) a rámeček (rahmen) je z plastu obohaceného skelnými 

vlákny. Na Modulu I byla moldflow analýza a rozšířená definice modelu popisujícího 

chování materiálu provedena právě na těchto dvou tělesech. 

Grafické zobrazení geometrického tělesa, název materiálu, hodnotu Youngova modulu 

pružnosti v ohybu a hodnotu hustoty pro geometrická tělesa Modulu II zobrazuje 

tabulka 3. 

Tabulka 3 Vybrané hodnoty charakteristik popisující chování lineárně-elastického materiálového 

modelu geometrických těles Modulu II 

Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
] 

Krycí panel I 

(Cover panel I) 
 

PC 2405 2 350 1 200 

Krycí panel II 

(Cover panel II) 
 

PC 2405 2 350 1 200 

Přední krytka 

(Trim cover) 
 

PC 2205 2350 1 190 
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Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
]) 

Světelný kabel 

(Cabel) 
 

Tarflon 

LC 1500 

1 800 1 200 

Držák kabelu 

(Holder) 
 

PC 2405 2 350 1 200 

Krytka kabelu 

(Cover) 
 

PC 2405 2 350 1 200 

Držák čočky 

(Lensholder) 
 

PBT GF 10 4 050 1 370 

Čočka 

(Lens) 
 

PMMA 8N 3 000 1 190 

Sponka 

(Lens spring) 
 

CK 85 210 000 7 850 

Tepelný štít 

(Heat shield) 
 

DX53D 210 000 7 850 

Vnější rámeček 

(Rahmen out) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

17 100 

9 000 

4 050 

1 780 

1 530 

1 370 

Kolík 

(Pin) 
 

C4C 210 000 7 850 
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Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
] 

Kolík II 

(Pin down) 
 

C4C 210 000 7 850 

Rámeček vnitřní 

(Rahmen in) 
 

PET GF 50 

PBT GF 30 

PBT GF 10 

17 100 

9 000 

4 050 

1 780 

1 530 

1 370 

Střední držák 

(Middle holder) 
 

PA66 2 790 1 130 

Krokový motor 

(step motor) 
 

Fiktivní 

materiál motor 

67 500 3 600 

Řídící hřídel 

(Driver) 
 

Fiktivní 

materiál motor 

210 000 3 600 

Držák hřídele 

(Driver holder) 
 

POM 

500AINC010 

2 800 1 390 

Ložisko vnitřní 

část (Bearing in) 
 

Fiktivní 

materiál 

ložisko 

210 000 2 211 

Poziční držák 

(Position holder) 
 

POM 

500AINC010 

2 800 1 390 

O kroužek 

(O ring) 
 

Igildur P 4 770 1 580 
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Geometrické 

těleso 

Obrázek tělesa Název 

materiálu 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPA] 

Hustota 

[kg/m
3
] 

Ložisko vnější 

část (Bearing out) 
 

Fiktivní 

materiál 

ložisko 

210 000 2 211 

Držák klapky 

(Shutter holder) 
 

PC 2405 2 350 1 200 

Zrcadlová klapka 

(Mirror shutter) 
 

X10CrNi18 8 210 000 7 900 

Posilovací plát 

(Reinf plate) 
 

X10CrNi18 8 210 000 7 900 

PCB deska 

(PCB desk) 
 

PCB FR4 22 000 1 590 

Chladič 

(Heatsink) 
 

AlSi12 67 500 2 650 

Optika I 

(Intent optic) 
 

Tarflon 

LC 1700 

2 300 1 200 

Optika II 

(Primary optic) 
 

Tarflon 

LC 1700 

2 300 1 200 

 

Podobně jako u Modulu I i zde je sponka obsažena dvakrát, proto je těles v tabulce 

pouze dvacet devět. 

Dvakrát je v tabulce 3 uveden fiktivní materiál. Je to proto, že tělesa krokový motor 

a ložisko nejsou v modelu obsažena v úplnosti (tedy motor neobsahuje stator, rotor, 

kabely a ložisko neobsahuje klícku a kuličky). Dodavatel výše zmíněných částí 
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garantuje hmotnost těchto výrobků, a proto je v materiálovém modelu uvedena taková 

hustota, aby hmotnost geometrického tělesa krokový motor (spolu s hřídelí) a ložiska 

(to je zjednodušeno ve vnější a vnitřní kruh) byla stejná. Hodnota Youngova modulu 

pružnosti je v případě motoru stejná jako u hliníku (motor je uložen v hliníkovém 

pouzdru) a v případě ložiska je stejná jako u oceli (ložisková klec je ocelová). 

U žádného z materiálu nebylo definováno proporcionální tlumení. Proporcionální 

matice tlumení je dána vztahem [15]: 

 𝑩 = 𝛼𝑴 +  𝛽𝑲 (1) 

Konstanty α, β vyjadřují tlumení jako materiálovou vlastnost a tlumení jako vlastnost 

konstrukce. Určení těchto koeficientů není vůbec jednoduché. Pokud vezmeme v úvahu 

to, že koeficient β se mění se změnou konstrukce, tedy může se změnit se změnou tvaru 

tělesa, a pokud vezmeme v úvahu to, že kriticky namáhaná tělesa se během vývoje 

světlometu mnohokrát mění (může se měnit tvar těles, umístění těles, vazby tělesa 

s ostatními atd.), můžeme dojít k závěru, že určení tohoto koeficientu pro všechna 

geometrická tělesa obou modulů je téměř nemožné. Proto tento způsob tlumení nebyl 

vůbec uvažován. Pokud to povaha úlohy dovolí, je tlumení modulů nastaveno globálně 

přes funkci „global damping ratio.“ Hodnota tohoto typu tlumení je pak nastavena jako 

1,5 % [16].  

3.3 Použité vazby  

Po úpravě geometrie a po přiřazení materiálových modelů ke geometrickým modelům 

těles bylo přistoupeno k vazbám. Jako hlavního nástroje pro tvorbu vazeb byla 

v prostředí Ansys vybrána funkce „Joint“ a pro drtivou většinu vazeb byla tato funkce 

také použita. (Jiný typ vazeb byl použit pouze pro upevnění modulů jako celku 

v prostoru, důvod nepoužití „Joint“ vazeb je popsán v podkapitole věnující se tomuto 

upevnění). Vzhledem k tomu, že oba moduly obsahují větší počet navzájem spojených 

geometrických těles a vzhledem k tomu, že k popsání určitých typů spojů je zapotřebí 

větší množství vazeb (aby nedošlo k umělému vyztužení konstrukce), je zřejmé že 

celkový počet vazeb typu „Joint“ je velký (na Modulu I bylo použito 67 vazeb typu 

joint a na Modulu II 239 vazeb typu joint). Detailní popis každé vazby by byl z hlediska 

textu neúnosný. Navíc v samotné konstrukci modulů převládá určitý počet druhů 
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reálných vazeb (například vazba šroubem, přezkou, opření atd.). Proto budou detailně 

popsány tyto hlavní typy vazeb. Nastavení vazeb je převzato z vnitřní směrnice [17]. 

Samotné znázornění zavazbení bude vysvětleno pomocí organigramů. 

3.3.1 Základní typy použitých vazeb 

 Šroub 

Tělo šroubu je v modelu vynecháno. Používané šrouby jsou bez matic a jsou závrtné. 

Do geometrie je promítnuta plocha pod hlavou šroubu a třetina plochy závitu. 

Experimentem bylo ověřeno, že většinu namáhání přenáší pouze horní třetina závitů. 

Těmto plochám jsou odebrány veškeré stupně volnosti. Definici vazby typu šroub 

zobrazuje obrázek 15. 

 

 Pevné spojení 

Podobně jako u vazby typu šroub jsou odebrány veškeré stupně volnosti. Definice 

v prostředí Ansys je podobná jako v předchozím případě. 

 Opření 

Velmi častý typ vazby a bohužel také typ vazby, který vnáší do řešení největší 

nepřesnost. Ze stupňů volnosti je odebrán pouze posuv v kolmém směru mezi 

kontaktními plochami (na obrázku 16 posuv ve směru osy Z). Chyba kterou tato vazba 

do řešení vnáší je ta, že kontaktní plochy nejsou nijak slepeny, či pevně spojeny. Jedná 

se tedy o jednostrannou vazbu, ale odebráním posuvu v kolmém směru mezi 

Obrázek 15 Definice vazby typu šroub v prostředí Ansys (vlevo), demonstrace užitých ploch 

(vpravo) 
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kontaktními plochami dojde k pevnému spojení těchto ploch. Obrázek 16 vypovídá 

o definici tohoto typu spoje v prostředí Ansys. 

Jednostrannou vazbu lze v prostředí ANSYS 17.2 a 18.2 definovat. Příkaz který 

jednostrannou vazbu definuje ukazuje obrázek 17.  

Obrázek 17 Definice jednostranné vazby v prostředí Ansys 

Obrázek 16 Definice vazby typu šroub v prostředí Ansys (vlevo), demonstrace užitých ploch 

(vpravo) 
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Bohužel takto definovaná vazba je při řešení lineárních analýz ignorována chybovou 

hláškou zobrazenou na obrázku 18. 

 

Hláška se zobrazí po ukončení řešení modální analýzy, pokud je zaškrtnuta možnost 

„stops“ v definici „joint“ vazby. 

 Přezka 

Tento typ vazby je používán zejména u geometrických těles, která jsou v reálném 

světlometu viditelná, tedy těles, u kterých je kladen důraz na design a estetickou kvalitu. 

Tato vazba se ve své podstatě skládá z několika vazeb typu opření a je uváděna jako 

jedna vazba pouze pro zjednodušení. Opření je popsáno výše. Zobrazení vazby přezkou 

ukazuje obrázek 19. 

 

  

Obrázek 18 Varování informující o tom, že jednostraně definovaný "joint" není funkční 

Obrázek 19 Zobrazení vazby typu přezka 
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 Ojedinělé typy (sférická vazba, válcová vazba, univerzální vazba, rotační vazba) 

Následující vazby se vyskytují pouze na Modulu II a každá z nich pouze jednou. Jsou 

uvedeny pro úplnost. Sférická vazba ponechává volné pouze rotace. Válcová vazba 

ponechává volné pouze posuvy v ose válce a rotace kolem této osy. Rotační vazba 

ponechává pouze jednu rotaci kolem jedné osy. Univerzální vazba odebírá čtyři stupně 

volnosti. Způsob definice této vazby je patrný z obrázku 20. 

 

 

Veškeré vazebné plochy (s výjimkou šroubových spojů) byly uvažovány jako 

deformovatelné. 

3.3.2 Modul I: vazby mezi geometrickými tělesy 

Pro zjednodušení a kvůli lepší přehlednosti toho mezi kterými tělesy jsou konkrétní 

vazby, byla geometrická tělesa obou modulů rozdělena do podskupin. Geometrická 

tělesa každé podskupiny jsou uvedeny v tabulce. Vazby mezi tělesy jsou zachyceny 

organigramem, kde tělesa jsou v šedém objektu a vazby v bílém. Dvěma šedým 

objektům tedy přísluší pouze jeden bílý. 

  

Obrázek 20 Definice univerzální vazby 
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Tabulka 4 uvádí geometrická tělesa první podskupiny. 

Tabulka 4 Zadní díly (Back parts)- podskupina geometrických těles 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Zadní díly 

(Back parts) 

PCB deska 

(PCB board) 
 

1 

Primární optika 

(Primary optic) 
 

1 

Chladič 

(Heatsink) 
 

1 

 

Vazby mezi tělesy uvedenými v tabulce 4 zachycuje organigram v obrázku 21. 

  

PCB deska 

(PCB board) 

5 x opření 

Primární optika 

(Primary optic) 

4 x šroub 

1 x opření 

Chladič 

(Heatsink) 

4 x šroub 

Obrázek 21 Vazby mezi geometrickými tělesy podskupiny Zadní díly (Back parts) 
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Druhou podskupinu zobrazuje tabulka 5. 

Tabulka 5 Klapka (Mirror shutter) – podskupina geometrických těles 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Klapka 

(Mirror 

Shutter) 

Držák klapky 

(Shutter holder) 
 

1 

Klapka 

(Shutter) 
 

1 

Spodní klapka 

(Shutter down) 
 

1 

 

Organigram v obrázku 22 ukazuje způsob zavazbení těles z tabulky 5.  

 

  

Spodní klapka 

(Shutter down) 

8 x opření 

Klapka 

(Shutter) 

11 x opření 

Držák klapky 

(Shutter holder) 

Obrázek 22 Vazby mezi tělesy podskupiny Klapka (Shutter) 
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Třetí podsupina je uvedena v tabulce 6. 

Tabulka 6 Přední díly (Front parts) - podskupina geometrických těles 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Přední díly 

(Front parts) 

Sponka 

(Holding spring) 
 

2 

Držák čočky 

(Lens holder) 
 

1 

Čočka 

(Lens) 
 

1 

 

Vazby mezi geometrickými tělesy podskupiny Přední díly (Front parts) zobrazuje 

organigram v obrázku 23. 

 

  

Držák čočky 

(Lens holder) 

1 x pevné 
spojení 

Sponka 

(Holding spring) 

10 x opření 

Čočka 

(Lens) 

1 x pevné 
spojení 

1 x pevné 
spojení 

Sponka 

(Holding spring) 

1 x pevné 
spojení 

Obrázek 23 Zobrazení vazeb mezi geometrickými tělesy podskupiny Přední díly (Front parts) 
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Fixační 
rámeček 

(Rahmen) 

2 x šroub 

2 x opření 

Přední díly 

(Front) 

2 x šroub 

2 x opření 

Zadní díly 

(Back) 

2 x šroub 

2 x šroub 

8 x opření 

Klapka 

(Mirror Shutter) 

Poslední podskupinu tvoří fixační rámeček. Toto geometrické těleso získalo status 

podskupiny kvůli tomu, že tělesa ostatních podskupin jsou k němu připevněna. Navíc 

upevnění celého Modulu I v prostoru (popsané v následující kapitole) je realizováno 

právě přes tento rámeček. 

Tabulka 7 Fixační rámeček 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Rámeček Rámeček 

(Rahmen) 
 

1 

 

Obrázek 24 zobrazuje vazby mezi podskupinami Modulu I a interpretaci těchto vazeb 

v prostředí Ansys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 24 Znázornění vazeb mezi podskupinami 
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3.3.3 Modul I: upevnění modulu jako celku v prostoru 

Upevnění Modulu I jako celku v prostoru bylo realizováno přes fixační rámeček 

(Rahmen). V prostředí Ansys k tomu byla použita funkce „Remote displacement“. 

Rámeček byl upevněn na třech místech tak, aby volné i odebrané stupně volnosti co 

nejvěrněji popisovaly skutečné upevnění Modulu I ve světlometu. Protože bylo použito 

vazby „Remote displacement“ rád bych upozornil na častou chybu, která se při práci 

s vazbami typu „Remote displacement“ může stát. Touto chybou je duplikování již 

vytvořených vazeb a následná změna geometrie, ke které se vazba „Remote 

displacement“ vztahuje (například změna vazebných ploch). Duplikovaná vazba je 

navzdory změně stále svázána s geometrií původní vazby a tím může docházet 

k umělému vyztužování konstrukce. Na tento problém upozorňuje obrázek 25. 

 

Obrázek 25 Chybné uchycení Modulu I v prostoru (vlevo) správné uchycení Modulu I v prostoru 

(vpravo) 

Fixační rámeček a jeho upevnění je zobrazeno na obrázku 26. Popis odebraných stupňů 

volnosti je v tabulce 8. Globální souřadný systém je taktéž zobrazen v obrázku 26 

vpravo dole. Posuvy ve směrech os X, Y a Z a rotace kolem os X, Y a Z se vztahuje 

k výše zmíněnému souřadnému systému. 
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Tabulka 8 Stupně volnosti vazeb na obrázku 5 popisující uchycení Modulu I v prostoru 

Vazba Osa X DOF Osa Y DOF Osa Z DOF 

A Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Voný 

B Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

C Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

  

Obrázek 26 Upevnění Modulu I v prostoru pomocí vazeb "Remote displacement" (zlatě vyznačené 

plochy) 
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3.3.4 Modul II: vazby mezi geometrickými tělesy 

Geometrická tělesa Modulu II byla také rozdělena do podskupin. Vzhledem k tomu, že 

Modul II je tvořen větším počtem geometrických těles, je i počet podskupin těles větší. 

První podskupinou jsou Designové díly uvedené v tabulce 9. 

Tabulka 9 Designové díly - podskupina geometrických těles Modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Designové díly 

(Design parts) 

Krycí panel I 

(Cover panel I) 
 

1 

Krycí panel II 

(Cover panel II) 
 

1 

Přední krytka 

(Trim cover) 
 

1 

U vazeb této podskupiny došlo k zajímavé situaci. Krycí panel I není spojen s žádným 

z geometrických těles této podskupiny. Nicméně u těles této podskupiny je kladen důraz 

i na estetickou kvalitu, tento požadavek u žádných jiných geometrických těles 

Modulu II není, proto Krycí panel I zůstal v této podskupině.  

Krycí panel II 

(Cover panel II) 

5 x přezka 

7 x normála 

Přední krytka 

(Trim cover) 

Kycí panel I 

(Cover panel I) 

Obrázek 27 Vazby mezi geometrickými tělesy podskupiny 

Designové díly 
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Tabulka 10 zachycuje geometrická tělesa podskupiny Světlovod. 

Tabulka 10 Světlovod - podskupina geometrických těles Modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Světlovod 

(Light guide) 

Světelný kabel 

(Cabel) 
 

1 

Držák kabelu 

(Holder) 
 

1 

Krytka kabelu 

(Cover) 
 

1 

 

Vazby mezi výše zobrazenými geometrickými tělesy popisuje obrázek 28. 

 

  

Světelný kabel 

(Cabel) 

26 x opření 

Držák kabelu 

(Holder) 

8 x opření 

Krytka kabelu 

(Cover) 

Obrázek 28 Vazby mezi tělesy podskupiny Světlovod (Light guide) 
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Držák čočky 

(Lens holder) 

3 x opření 

2 x šroub 

Tepelný štít 

(Heat shield) 

1 x pevné 
spojení 

Sponka 

(Lens spring) 

6 x opření 

Čočka 

(Lens) 

1 x pevné 
spojení 

1 x pevné 
spojení 

Sponka 

(Lens spring) 

1 x pevné 
spojení 

Další podskupinou jsou Přední díly (Front parts). Geometrická tělesa této podskupiny 

ukazuje tabulka 11. 

Tabulka 11 Přední díly - podskupina geometrických těles Modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Přední díly 

(Front parts) 

Držák čočky 

(Lensholder) 
 

1 

Čočka 

(Lens) 
 

1 

Sponka 

(Lens spring) 
 

2 

Tepelný štít 

(Heat shield) 
 

1 

Na vazby mezi podskupinou Přední díly poukazuje obrázek 29. 

  

Obrázek 29 Vazby mezi tělesy podskupiny Přední díly (Front parts) 
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Následující podskupina tvoří páteř celého Modulu II, umožňuje natáčení Modulu II jak 

v horizontálním, tak i vertikálním směru. Jedná se o podskupinu Rámečky (Rahmens). 

Tabulka 12 Rámečky (Rahmens) - podskupina geometrických těles Modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Rámečky 

(Rahmens) 

Vnější rámeček 

(Rahmen out) 

 

1 

Kolík horní 

(Pin up) 

 

1 

Kolík spodní 

(Pin down) 

 

1 

Rámeček vnitřní 

(Rahmen in) 

 

1 

Střední držák 

(Middle holder) 

 

1 

Krokový motor 

(step motor) 

 

1 

Řídící hřídel 

(Driver) 

 

1 

Držák hřídele 

(Driver holder) 

 

1 

Ložisko vnitřní 

část (Bearing in) 
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Vnější rámeček 

(Rahmen OUT) 

1 x pevné 
spojení 

Ložisko vnější 

(Bearing out) 

1 x rotační 
vazba 

Ložisko vnitřní 

(Bearing in) 

1 x pevné 
spojení 

Rahmen In 

O kroužek 

(O ring) 

s1x univerzální 
vazba 

Kolík horní 

(Pin up) 

1 x pevné 
spojení 

2 x šroub 

Střední držák 

(Middle holder) 

1x válcová 
vazba 

2 x šroub 

3 x opření 

Krokový motor 

(Step motor) 

1 x pevné 
spojení 

Řidící hřídel 

(Driver) 

1x sférická 
vazba 

Držák hřídele 

(Driver holder) 

1x válcová 
vazba 

Kolík spodní 

(Pin down) 

1 x pevné 
spojení 

Vnitřní rámeček 

(Rahmen IN) 

1 x pevné 
spojení 

Poziční držák 

(Position 
holder) 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Rámečky 

(Rahmens) 

Poziční držák 

(Position holder) 
 

1 

O kroužek 

(O ring) 
 

1 

Ložisko vnější 

část (Bearing out) 
 

1 

Vazby mezi geometrickými tělesy jsou patrné z obrázku 30. 

 

  

Obrázek 30 Organigam demonstrující vzájemné zavazbení geometrických těles podskupiny Rámečky 

(Rahmens) 
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Předposlední podskupina geometrických těles Modulu II je podskupina Klapka 

(Shutter). Tuto podskupinu zobrazuje tabulka 13. 

Tabulka 13Klapka (Shutter) - podskupina geometrických těles modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Klapka 

(Shutter) 

Držák klapky 

(Shutter holder) 
 

1 

Zrcadlová klapka 

(Mirror shutter) 
 

1 

Posilovací plát 

(Reinf plate) 
 

1 

 

Obrázek 31 zachycuje uspořádání vazeb podskupiny Klapka (Shutter) 

 

  

Posilovací plát 

(Reinf plate) 

10 x opření 

Držík klapky 

(Shutter holder) 

1 x pevné spojení 

Zrcadlová klapka 

(Mirror shutter) 

Obrázek 31 Vazby mezi tělesy podskupiny Klapka (Shutter) 
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Chladič 
(Heatsink) 

4 x šroub 

Optika I 

(Primary optic) 

8 x pevné 
spojení 

PCB deska 

(PCB desk) 

4 x pevné 
spojení 3 x šroub 

3 x šroub 

Optika II 

(Intent optic) 

Poslední podskupinou geometrických těles Modulu II je podskupina Zadní díly (Back 

parts). Ty jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14 Zadní díly (Back parts) - podskupina geometrických těles Modulu II 

Podskupina Těleso Zobrazení tělesa Počet kusů 

Zadní díly 

(Back parts) 

PCB deska 

(PCB desk) 
 

1 

Chladič 

(Heatsink) 
 

1 

Optika I 

(Intent optic) 
 

1 

Optika II 

(Primary optic) 
 

1 

 

Obrázek 32 popisuje vazby mezi tělesy podskupiny Zadní díly (Back parts). 

 

  

Obrázek 32 Vazby mezi tělesy podskupiny Zadní díly (Back parts) 
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Závěrečný organigram na obrázku 33 zobrazuje vzájemné vazby mezi podskupinami 

Modulu II. 

 

Obrázek 33 Vzájemné propojení podskupin Modulu II vazbami 
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3.3.5 Modul II: upevnění modulu jako celku v prostoru 

Upevnění Modulu II v prostoru jako celku je realizováno podobně jako u Modulu I (viz 

kapitolu 3.3.3), tedy pomocí vnějšího fixačního rámečku a tří vazeb typu „Remote 

displacement“. Obrázek 34 ukazuje fixační rámeček spolu s globálním souřadným 

systéme, tabulka 15 pak zobrazuje odebrané a volné stupně volnosti vazeb. 

 

 

Tabulka 15 Stupně volnosti vazeb na obrázku 23 popisujících uchycení modulu II v prostoru 

Vazba Osa X DOF Osa Y DOF Osa Z DOF 

A Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

B Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

C Posuv 

Rotace 

Odebrán 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

Posuv 

Rotace 

Volný 

Volný 

Obrázek 34 Upevnění Modulu II v prostoru pomocí vazeb "Remote displacement" 

(zlatě vyznačené plochy) 
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3.4 Síť konečných prvků 

Geometrická tělesa obou modulů obsahují velké množství „nerovných“ ploch a některá 

z těchto těles mají značně nepravidelný tvar. Z těchto důvodů bylo zavrženo použití 

prvků z rodiny „Hex 20“. Všechna geometrická tělesa byla diskretizovaná pomocí 

rodiny prvků „Tet 10“. Pro tvorbu sítě byly použity zcela elementární funkce. Velikost 

prvku každého geometrického tělesa byla nastavena pomocí funkce „body sizing“. 

Z cílů zadání diplomové práce byl kladen důraz zejména na to, aby modul, který 

vystupuje v různých typech analýz, měl vždy stejnou síť. Toto kritérium bylo 

upřednostněno před dalšími kritérii, například konvergencí sítě. Proto nebyla síť lokálně 

zjemňovaná. Počet uzlů („node number“) a prvků („element number“) je zobrazen 

v tabulce 16. 

Tabulka 16 Počet uzlů a počet prvků obou modulů 

Typ modulu Počet uzlů Počet prvků 

Modul I 2 103 777 1 296 660 

Modul II 1 304 696 761 208 

 

Modul II, který je složitější než Modul I, je diskretizován pomocí menšího počtu prvků. 

K tomuto opatření bylo přistoupeno až při závěrečných etapách simulací. Důvodem 

bylo, že data z Moldflow analýzy v prostředí ANSYS zpracovává program Moldsim. 

Licence k programu Moldsim byla poskytnuta na dva týdny. Navzdory tomu, že byla 

tato doba prodloužena na osm týdnů, (za což bych chtěl poděkovat společnosti SVS 

FEM a jejím představitelům) analýzy v Moldsimu provázela celá řada problémů, jejichž 

vyřešení zabralo podstatnou část výše zmíněných osmi týdnů. Vzhledem k tomu, že 

Modul II obsahuje tři geometrická tělesa, u kterých bylo simulováno rozložení vláken 

a vzhledem k tomu, že výpočty s takovýmito tělesy jsou výrazně časově náročnější, 

bylo nutné rapidně snížit počet prvků proto, aby u Modulu II byly alespoň některé 

výsledky pro porovnání. 
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Pro názornost je na obrázku 35 ukázána síť fixačního rámečku a držáku čočky Modulu I 

spolu s některými detaily sítě. Diskretizace ostatních geometrických těles se nesla 

v podobném duchu.   

Obrázek 35 Diskretizace fixačního rámečku a držáku čočky Modulu I do konečného počtu prvků (nahoře), 

spolu s některými detaily sítě (dole) 
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3.5 Nastavení analýz pro modely s lineárním chováním materiálu 

Definice vazeb, definice chování materiálu geometrických těles (s výjimkou těch, 

u kterých byla proveden moldflow analýza) a použitá síť je totožná jak u modelů 

s lineárním modelem materiálu, tak u modelů získaných pomocí metody Moldflow. 

Nicméně nastavení analýz totožné není. Prvně jmenovaná skupina modelů je 

analyzována v prostředí Ansys 17.2. Druhá skupina modelů je zkoumána v prostředí 

Ansys 18.2 a v prostředí Moldsim. Moldsim totiž v prostředí Ansys 17.2 nefunguje. 

Prostředí Ansys 18.2 má sice velmi podobné nastavení analýz jako Ansys 17.2, nicméně 

určité rozdíly zde jsou. Proto je nastavení analýz rozděleno. 

3.5.1 Modální analýza modelů s lineárním chováním materiálu 

K řešení Modální analýzy byl v prostředí ANSYS použit analyzační systém „Modal 

analysis“. Vzhledem k tomu, že výsledky Modální analýzy hrají podstatnou roli 

i v Harmonické a Vibrační analýze, u obou modulů bylo nutné nalézt všechny vlastní 

frekvence až do hodnoty 1 000Hz [18]. Obrázek 36 ukazuje nastavení modální analýzy 

v prostředí Ansys. 

 

3.5.2 Harmonická analýza modelů s lineárním chováním materiálu 

K řešení Harmonické analýzy byl použit systém „Harmonic response“. Systém je 

v prostředí Ansys 17.2 spojen se systémem Modální analýzy na úrovni modelu. Viz 

obrázek 37. 

Obrázek 37 Sdílení výsledků Modální analýzy s Harmonickou analýzou 

Obrázek 36 Nastavení modální analýzy 
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Harmonická analýza se používá pro vykreslení výchylky středu čočky kolem vodorovné 

a svislé osy v závislosti na frekvenci, za zrychlení 2g ve směru svislé osy [19]. Obrázek 

38 ukazuje analyzované body. 

 

U tohoto typu analýzy bylo uvažováno tlumení. Jako modelu tlumení bylo použito 

Globálního tlumení s hodnotou 1,5 % [14]. Způsob nastavení ukazuje obrázek 39. 

 

Nastavení Harmonické analýzy samotné zobrazuje obrázek 40. Hodnota na prvním 

a druhém řádku je frekvenční rozsah. Číslo na třetím řádku obsahuje počet intervalů, 

tedy počet bodů, pro které bude uvedena hodnota rotací. 

 

Obrázek 38 Body Modulů I a II zkoumané Harmonickou analýzou 

Obrázek 39 Nastavení tlumení Harmonické analýzy 

Obrázek 40 Nastavení Harmonické analýzy samotné 
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Zrychlení 2g je realizováno pomocí funkce „Acceleration“. Nastavení zrychlení ukazuje 

obrázek 41. Svislý směr je v globálním souřadném systému modulu osa Z. 

 

3.5.3 Vibrační analýza modelů s lineárním chováním materiálu 

K řešení vibrační analýzy byl použit systém „Random vibration“. Je nutné použít tři 

tyto systémy pro každou souřadnou osu jeden. Podobně jako systém pro Harmonickou 

analýzu je i systém pro Vibrační analýzu spojen na úrovni modelu s Modální analýzou 

viz obrázek 42. 

 

 

Obrázek 42 Sdílení výsledků Modální analýzy s Vibrační analýzou 

Obrázek 41Nastavení zrychlení pro Harmonickou analýzu 
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Při nastavení Vibrační analýzy je nutné nastavit zátěžné spektrum [20]. V případě 

Modulu I a Modulu II bylo zátěžné spektrum nastaveno pro každou souřadnou osu. 

Zobrazení zátěžných spekter ukazuje obrázek 43. 

 

 

 

 

 

 

 

Zátěžné spektrum bylo na moduly aplikováno pomocí funkce „PSD acceleration“. 

Funkce „PSD acceleration“ působí pouze na vazby s okolím, a to na vazby typu 

„Remote displacement“ nebo na vazby typu „Support“. Vazbami typu „Support“ by 

nebylo možné věrně postihnout realitu upevnění modulů v prostoru. Proto bylo použito 

vazeb „Remote displacement“. 

Obrázek 44 vypovídá o nastavení funkce „PSD acceleration“ pro Vibrační analýzu ve 

směru osy Y. Pod pojmem „Tabular data“ se rozumí definice zátěžného spektra. 

popsaná výše. 

 

Obrázek 44 Nastavení funkce "PSD Acceleration" pro Vibrační analýzu ve směru osy Y 

  

Obrázek 43 Zátěžná spektra Vibrační analýzy (spektra X a Y jsou totožná) [20] 
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3.5.4 Rázová analýza modelů s lineárním chováním materiálu 

K řešení rázové analýzy byl použit systém „Transient structural“. Rázová analýza je 

časově závislá. Podobně jako u Vibrační analýzy i zde bylo zrychlení aplikováno ve 

třech směrech globálního souřadného systému. Na rázovou analýzu tedy byly použity tři 

systémy „Transient structural“ jak je ukázáno na obrázku 45. 

 

Samotná zátěž rázem znamená v tomto případě (dle specifikací zákazníka a norem 

společnosti Automotive Lighting s.r.o [21]) závislost zrychlení na čase. Špička tohoto 

zrychlení pak odpovídá zrychlení 30g. Data popisující ráz pak ukazuje obrázek 46. 

 

Obrázek 46 Závislost zrychlení na čase popisující ráz [21] 
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Obrázek 45 Systéma "Transient structural" pro anlýzu šoku 
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K popisu rázu v prostředí Ansys 17.2 bylo užito funkce „Acceleration“. Ráz proběhl 

v krátkém čase, celý děj trval 0,03 s. Jako časový krok byl zvolen čas 0,0001 s. 

Vhodnější by byl delší čas celé analýzy a nižší hodnota časového kroku, to už by ale 

bylo neúnosné z hlediska časové náročnosti řešení. Rázová analýza v jednom směru 

souřadné osy trvala přibližně 30 hodin a byla simulována na 32 jádrové výpočetní 

stanici s diskem s velmi vysokou frekvencí zápisu a kapacitou dat 2 TB, paměť RAM 

stanice je pak 196 GB, na slabším počítači je analýza s obdobným nastavením téměř 

nemožná. Nastavení simulace samotné pak ukazuje obrázek 47. 

  

Obrázek 47 Nastavení Rázové analýzy 
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3.6 Nastavení analýz pro modely světlometů s modelem materiálu 

získaným z Moldflow analýzy 

Následující nastavení proběhlo v prostředí Ansys verze 18.2, ve kterém byl 

implementován program Moldsim. 

3.6.1 Převod dat pomocí programu Moldsim. 

Výsledky Moldflow analýzy byly uloženy v několika datových souborech. Tyto 

soubory jsou zobrazeny na obrázku 48.  

 

Z těchto souborů budou dále použity pouze dva. Soubor s koncovkou .cdb a soubor 

s koncovkou .nod. První ze jmenovaných souborů obsahuje informaci o směru 

a rozložení vláken, druhý obsahuje informaci o rozložení uzlů během Moldflow 

analýzy. V žádném případě to neznamená, že geometrické těleso musí mít stejnou síť 

v obou analýzách. Moldflow analýza pracuje se skalárními veličinami a navíc je během 

ní analyzováno vždy jen jedno těleso. Proto se pohybuje počet prvků na jednom tělese 

při Moldflow analýze v řádu milionu prvků. To je samozřejmě pro analýzu v prostředí 

Ansys pro jedno těleso neúnosné. V prostředí Moldsim místo toho dojde k namapování 

vláken na již existující sít v prostředí Ansys. 

  

Obrázek 48 Datové soubory obsahující výsledky Moldflow analýzy pro jedno geometrické těleso 

Obrázek 49 Systém pro transformace dat v prostředí Ansys 18.2 programem Moldsim (vpravo), 

umístění potřebných datových souborů z Moldflow analýzy (vlevo) 
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3.6.2 Nutný mezikrok, systém „Static Structural“ 

Se systémem „MoldSim“ nelze v prostředí Ansys 18.2 spojit jakýkoli další systém. Je to 

možné například pro systém „Static Structural“, nebo systém „Transient Structural“. 

Systém „Modal“ se systémem „Moldsim“ spojit nejde. Pro potřeby Modální analýzy 

a dalších analýz musí dojít nejprve ke spojení systému „MoldSim“ spolu se systémem 

„Static Structural“ a následně se systémem „Modal“. Toto spojení ukazuje obrázek 50. 

 

 

Po aktualizaci systému „Static Structural“ se v nabídce funkcí objeví i funkce „Injection 

Molding Data“, kterou je nutné dále použít. Před samotným použitím funkcí tohoto typu 

je nutné diskretizovat geometrická tělesa do konečného počtu prvků. Nastavení funkce 

„Injection Molding Data“ je následující, v sekci „Geometry“ je nutné vybrat těleso, 

které má obsahovat rozložení skelných vláken. Dále v sekci „Definition“ je nutné vybrat 

systém „MoldSim“ který obsahuje potřebná data. V sekci „Micromechanics Data“ je 

nutné nastavit hodnotu „Aspect Ratio“. Tato hodnota vypovídá o tvaru skelných vláken. 

Lze ji v přeneseném významu chápat jako určitý poměr mezi délkou a šířkou vlákna. 

Dále je v této sekci nutné nastavit hodnotu „Fiber Mass Fraction [%]“ podle hodnoty 

obsahu skelných vláken v tavenině (byly použity materiály s 10 %, 30 % a 50 % 

skelných vláken). Charakteristiky popisující chování skelných vláken jsou v sekci 

„Inclusion Material Data“. Pokud poloha geometrického tělesa, na kterém má dojít 

k popsání rozložení skelných vláken, neodpovídá s importovanými daty, lze to napravit 

v sekci „Translation/Rotation“. A konečně samotná transformace se spouští v sekcích 

„Drawing options“ a „Mapping of FOT and IST“. Obrázek 51 ukazuje funkci „Injection 

Molding Data“ po úspěšné transformaci. 

  

Obrázek 50 Nutný mezikrok pro další analýzu, propojení 

systémů "MoldSim" a "Static Structural" 
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Geometrické těleso, na které je namapováno rozložení skelných vláken, musí také 

obsahovat definici materiálového chování matrice. Pro tento popis byl použit lineárně-

elastický materiálový model spolu s hustotou. Materiálové charakteristiky obou matric 

a skelných vláken obsahuje tabulka 17 [12; 13; 22]. 

Tabulka 17 Některé charakteristiky popisující chování materiálu matrice a skelných vláken 

Materiál Hustota [g/cm
3
] Youngův modul pružnosti [MPa] 

PBT matrice 1,31 2 340 

PET matrice 1,39 2 250 

Skelné vlákno 2,6 72 500 

0,25  

Poissonův poměr 

4.10
-6

 [C
-1

] 

Koeficient teplotní roztažnosti 

  

Obrázek 51 Nastavení funkce "Injection Molding Data" 
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Po namapování skelných vláken na již existující síť geometrického tělesa je rozložení 

vláken (respektive rozložení os lokálních souřadných systémů skelných vláken) patrné 

z obrázku příslušného geometrického tělesa. Například obrázek 52 ukazuje výše 

zmíněnou kvantitu na geometrickém tělese vnějšího fixačního rámečku Modulu II. Pro 

materiál PET GF 50. Červená barva symbolizuje podélnou osu skelného vlákna (osu 

ztotožněnou se směrem skelného vlákna) a zelená a modrá barva symbolizují příčné 

osy. 

 

Lokalizovat studené spoje se z obrázku výše zřejmě nepodaří, protože vláken je v tělese 

obsaženo 50 % a obrázek je z tohoto důvodu a také kvůli podrobnější síti nepřehledný. 

Obrázek 53 ukazuje jeden z výsledků Moldflow analýzy pro totožné geometrické těleso, 

a to rozložení studených spojů. Stejný obrázek je také obsažen v kapitole 2 – Výsledky 

Moldflow analýzy.  

Obrázek 52 Geometrické těleso obsahující rozložení skelných vláken z analýzy Moldflow 
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V zeleně vyznačené oblasti dochází k velké koncentraci dílčích studených spojů do 

hlavního studeného spoje. V tomto místě jsou nejvíce snížené materiálové 

charakteristiky rámečku. 

 

 

Po ukončení mapování skelných vláken do analyzovaných těles následuje poslední fáze 

tohoto mezikroku. Pro další analýzu je nutné v systému „Static Structural“ alespoň 

minimálně zatížit těleso jakýmkoli způsobem a vyřešit toto zatížení. Po absolvování 

i tohoto posledního kroku nic nebrání v Modální analýze samotné. 

3.6.3 Modální analýza modelů s rozšířenou materiálovou charakteristikou 

z Moldflow analýzy 

Pro řešení modální analýzy je nutné spojit na úrovni systémů systém „Modal“ se 

systémem „Static Structural“ [22]. Nicméně spojení není stejné jako v předchozích 

kapitolách. Nesmí dojít ke sdílení výsledků analýzy. Požadované spojení systémů 

například u Modulu II zobrazuje obrázek 54.  

Obrázek 53 Pro srovnání s obrázkem 52, rozložení studených spojů se zeleně 

vyznačeným nejvíce kritickým místem 
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V systému B sekce solution a v systému C sekce Setup není žádné spojení. 

 

Po úspěšném navázání systémů se ve funkci „Injection Molding Data“ objeví nová 

možnost a to ta, zda jsou vlákna předepnuta nebo ne. Tuto volbu zobrazuje obrázek 55. 

Všechna vlákna jsem uvažoval jako nepředepnutá. 

  
Obrázek 55 Přidaná možnost v nastavení funkce "Injection Molding Data" 

Obrázek 54 Nutné propojení systému v prostředí Ansys 18.2 ppro řešení Modální analýzy 
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Nyní už je nastavení Modální analýzy stejné jako v kapitole 3.5.2, nicméně nesmíme 

zapomenout na to, že systémy analýz v tomto případě nejsou propojeny výsledky, 

a proto je nutné v nastavení Modální analýzy ještě přidat vazby popisující upevnění 

modulů v prostoru, tedy vazby typu „Remote Displacement“ popsané v kapitole 3.3.3 

a nebo v kapitole 3.3.5. 

3.6.4 Harmonická analýza modelů s rozšířenou materiálovou charakteristikou 

z Moldflow analýzy 

Harmonickou analýzu nelze řešit obdobně jako v kapitole 3.5.2 protože prostředí Ansys 

18.2 neumožňuje spojování analyzačních systémů pro Modální a Harmonickou analýzu 

na úrovni sdílení výsledků [23], protože systém „Harmonic analysis“ má v sobě 

implementované řešení Modální analýzy. Spojení na úrovni modelů tedy není nutné. 

Avšak pro řešení modální analýzy je nutný mezikrok z kapitoly 3.6.2. Obrázek 56 

ukazuje požadované spojení systémů. 

 

Nastavení funkcí „Injection Molding Data“ a „Acceleraton“ je stejné jako nastavení 

z výše uvedených kapitol. Kámen úrazu ovšem nastává při samotném nastavení 

Harmonické analýzy. Obrázek 57 je obdobou obrázku 52, který popisuje nastavení 

Harmonické analýzy v prostředí Ansys 17.2 

  

Obrázek 56 Nutné propojení systémů v prostředí Ansys 18.2 pro řešení Harmonické analýzy 

(modré křivky vlevo dole poukazují na spojení s dalšími systémy „MoldSim“) 

Obrázek 57 Nastavení Harmonické analýzy v prostředí Ansys 18.2 
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Harmonická analýza v prostředí Ansys 18.2 používá odlišnou metodu pro řešení 

Modální analýzy, takzvanou „FULL“ metodu, program Moldsim pracuje správně pouze 

s touto metodou. Obrázek 58 ukazuje výňatek z návodu pro harmonickou analýzu 

poskytnutý vývojovým týmem Moldsimu z Německa [22]. 

 

Obsah textu v obrázku 58 v praxi znamená to, že hodnotu rotace kolem vodorovné či 

svislé osy lze vykreslit pouze pro jeden bod. Řešení Harmonické analýzy je tedy 

průchozí, ale údaje o rotaci při konkrétních frekvencích lze tedy získat jen bod po bodu, 

což působí poněkud krkolomně a navíc je tento proces zdlouhavý. 

3.6.5 Vibrační analýza modelů s rozšířenou materiálovou charakteristikou 

z Moldflow analýzy 

Simulační systém Vibrační analýzy není na rozdíl od systému Harmonické analýzy 

v Ansysu 18.2 „samostatný“. Nutnou prerekvizitou pro řešení Vibrační analýzy je stejně 

jako ve verzi Ansysu 17.2 Modální analýza. Při řešení je nutný mezikrok programu 

Moldsim popsaný v kapitolách výše. Nastavení Vibrační analýzy samotné je pak stejné 

jako v kapitole 3.5.3 (tedy jako u verze Ansysu 17.2). Obrázek 59 zobrazuje všechny 

systémy analýz potřebné k řešení Vibrační analýzy. 

Obrázek 58 Výňatek z návodu na použití Harmonické analýzy spolu s programem Moldsim [22] 

Obrázek 59 Nutné propojení systémů analýz pro řešení Vibrační analýzy (v obrázku je vynechán 

systém "Random Vibration" pro směr Y a Z) 
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3.6.6 Rázová analýza modelů s rozšířenou materiálovou charakteristikou 

z Moldflow analýzy 

Systém „Transient structural“ umožňuje přímé spojení s programem Moldsim, tento typ 

analýzy tedy jako jediný nevyžaduje mezikrok z kapitoly 3.6.2. Nastavení pevnosti 

vláken je stejné jako nastavení popsané výše. Okrajové podmínky a nastavení rázu 

samotného je pak stejné jako ve verzi 17.2 popsané v kapitole 3.5.4. Obrázek 60 

ukazuje propojení systému programu Moldsim spolu se systémem „Transient 

Structural“ v prostředí Ansys 18.2. 

 

  

Obrázek 60 Systémy analýz nutné pro řešení Analýzy šoku v jednom směru souřadného systému 
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4 Výsledky analýz 

První krok, který byl po úspěšném spočítání analýz udělán, byla kontrola vazeb, 

respektive kontrola toho, s kterými plochami jsou vazby svázány, aby nedošlo 

k problémům popsaným v kapitolách 3.1 a 3.3.3. Obrázek 61 ukazuje vizualizaci všech 

ploch použitých ve vazbách typu „Joint“ nebo „Remote displacement“ pro Modul I 

a Modul II. V obrázcích nebyla zpozorována žádná anomálie. 

  Obrázek 61 Vizualizace všech ploch užitých ve vazbách 
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4.1 Výsledky modální analýzy 

4.1.1 Modální analýza modelu Modulu I s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 62 ukazuje vlastní tvary modulu I s rámečkem z PBT GF30 při kmitání na 

prvních třech vlastních frekvencích. Znázornění deformací je záměrně přehnané. Šedě je 

znázorněna původní geometrie. 

 

  

  

Obrázek 62Vlastní tvary Modulu I pro první tři vlastní frekvence (první vlevo nahoře, druhá vpravo nahoře, třetí 

dole), měřítko deformací je záměrně přehnané 
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První tři vlastní tvary u modulu I z rámečku z PBT GF 10 a PET GF 50 byly po vizuální 

stránce podobné jako ty na obrázku 62. Tabulka 18 obsahuje porovnání prvních deseti 

vlastních frekvencí pro všechny varianty lineárního materiálu rámečku. 

Tabulka 18 Porovnání prvních 10 vlastních frekvecní Modulu I pro tři varianty materiálu rámečku 

definovaných pomocí lineárního modelu 

Vlastní frekvence PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

1 70,351 104,14 140,96 

2 154,94 156,99 158,23 

3 161,45 231,92 296,77 

4 204,1 271,75 330,41 

5 228,35 323,94 365,19 

6 291,39 357,94 376,57 

7 338,95 370,95 416,78 

8 357,54 391,55 433,59 

9 416,13 419,39 479,73 

10 437,39 495,91 499,53 

 

4.1.2 Modální analýza modelu Modulu I s rozšířenou materiálovou 

charakteristikou  

Použití rozšířeného materiálového modelu pro materiál rámečku přineslo několik 

významných událostí. Předně došlo k poklesu hodnot vlastních frekvencí, a dále došlo 

ke změnám v dominantnímu způsobu namáhání při kmitání na vlastní frekvenci. Oproti 

lineárně definovanému materiálu došlo k prohození druhého a třetího vlastního tvaru. 

První tři vlastní tvary pro rámeček Modulu I z PBT GF 30 s rozšířeným zadáním 

materiálu jsou na obrázku 63. Podobně jako v předchozím případě jsou první tři vlastní 

tvary Modulu I pro rámečky z PBT GF 10 a PET GF 50 vizuálně podobné jako 

u rámečku z PBT GF 30.  



74 

 

 

 

V tabulce 19 je zobrazeno deset prvních vlastních frekvencí pro rámečky Modulu I 

z materiálu PBT GF 10, PBT GF 30 a PET GF 50. (Materiál matrice byl popsán 

v kapitole 3.6.2.)  

Obrázek 63 Vlastní tvary Modulu I s rozšířenou definicí materiálu pro první tři vlastní frekvence (první vlevo 

nahoře, druhá vpravo nahoře, třetí dole) měřítko deformací je záměrně přehnané 
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Tabulka 19 Porovnání prvních 10 vlastních frekvecní Modulu I pro tři varianty materiálu rámečku 

definovaných pomocí rozšířeného zadání materiálu 

Vlastní frekvence PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

1 58,32 67,78 58,32 

2 134,3 154,01 134,3 

3 152,48 154,76 152,48 

4 169,14 186,7 169,14 

5 190,61 217,68 190,61 

6 240,21 269,4 240,21 

7 323,35 334,63 323,35 

8 341,65 354,93 341,65 

9 361,36 384,15 361,36 

10 415,92 416,44 415,92 

 

Druhý sloupec a čtvrtý sloupec tabulky výše jsou totožné. Skutečně se nejedná 

o opominutí autora. Bylo vícekrát kontrolováno to, zda je materiál matrice rámečku 

správný a také to, zda je správně nastaveno procentualní zastoupení skelných vláken 

v materiálu samotném. Nicméně úplná číselná shoda jasně poukazuje na problém ve 

výpočtu. Během nastavování analýz docházelo při používání programu Moldsim 

k častým chybám. Například k vymazání výsledků analýz po úspěšném spočítání, nebo 

k ponechání předchozích dat namísto dat nových. Na tento problém poukazovaly rady 

a doporučení vývojářů Moldsimu [24]. 

Pro kontrolu byla spočtena i Modální analýza, ve které fixační rámečky nebyly 

obohaceny skelnými vlákny. Jako materiálu fixačních rámečků bylo užito materiálů 

matrice, popsaných v tabulce 17. Prvních deset vlastních frekvencí Modulu I 

s rámečkem z materiálu matrice je uvedeno v tabulce 20. 
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Tabulka 20 Prvních deset vlastních frekvencí Modulu I s rámečky z materiálu matrice 

Vlastní frekvence PBT PET 

1 54,204 53,158 

2 125,9 123,38 

3 151,01 150,27 

4 167,38 165,07 

5 179,94 176,54 

6 234,86 230,77 

7 320,85 319,07 

8 341,15 338,97 

9 369,08 364,61 

10 416,07 415,98 

4.1.3 Modální analýza modelu Modulu II s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 64 a obrázek 65 zobrazují první tři vlastní tvary Modulu II pro rámečky z PET 

GF 50. Znázornění deformací je přehnané. Šedě je znázorněna původní geometrie. 

  Obrázek 64 Vlastní tvary Modulu II pro první dvě vlastní frekvence (první vlevo nahoře, druhá 

vpravo nahoře) měřítko deformací je záměrně přehnané 
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V tabulce 20 je uvedeno deset prvních vlastních frekvencí Modulu II pro všechny 

varianty lineárně elastického materiálu. 

Tabulka 21 Porovnání prvních deseti vlastních frekvencí Modulu II pro tři varianty materiálu 

rámečku definovaných pomocí lineárního modelu 

Vlastní frekvence PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

1 17,571 23,528 28,711 

2 23,804 32,362 40,986 

3 46,868 62,517 74,567 

4 61,287 77,341 93,279 

5 66,044 90,126 94,809 

6 93,56 93,736 99,953 

7 98,364 99,101 111,99 

8 111,98 112, 113,05 

9 112,14 112,98 116,07 

10 113,48 128,27 128,77 

Obrázek 65 Vlastní tvary Modulu II pro třetí vlastní frekvenci, měřítko deformací je záměrně 

přehnané 
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4.1.4 Modální analýza modelu Modulu II s rozšířenou materiálovou 

charakteristikou  

Obrázek 66 ukazuje první tři vlastní tvary Modulu II s rámečky z PET GF 50. Definice 

modelu materiálu je rozšířena o data z Moldflow analýzy. 

 

 

Tabulka 22 obsahuje deset prvních vlastních frekvencí Modulu II pro všechny varianty 

materiálu rámečku. Definice modelu materiálu je rozšířená. Oproti Modulu I nedošlo 

k programové chybě v Moldsimu. 

  

Obrázek 66 První tři vlastní tvary Modulu II s rámečky z PET GF 50 s rozšířenou definicí 

materiálu (první tvar vlevo nahoře, druhý vpravo nahoře, třetí dole uprostřed) 
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Tabulka 22 Porovnání prvních deseti vlastních frekvecní Modulu II pro tři varianty materiálu 

rámečku definovaných pomocí rozšířeného modelu materiálu 

Vlastní frekvence PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

1 15,424 18,463 21,874 

2 20,662 23,937 27,644 

3 29,152 33,148 37,542 

4 44,043 50,758 58,172 

5 57,877 66,655 76,253 

6 93,867 93,888 93,91 

7 96,976 98,308 98,646 

8 101,39 111,53 111,92 

9 111,91 111,92 111,98 

10 112,02 114,11 126,64 

 

Stejně jako v případě Modulu I bylo spočteno deset prvních vlastních frekvencí pro 

rámečky Modulu II utvořené pouze z matrice. Materiál matricí je popsán v tabulce 17, 

tabulka 23 pak uvádí výše zmíněné frekvence. 

Tabulka 23 Prvních deset vlastních frekvencí Modulu II s rámečky z materiálu matrice 

Vlastní frekvence PBT PET 

1 14,205 13,975 

2 19,284 18,934 

3 37,097 36,412 

4 50,467 49,607 

5 54,64 53,863 



80 

 

6 14,205 13,975 

7 19,284 18,934 

8 37,097 36,412 

9 50,467 49,607 

10 54,64 53,863 

4.2 Výsledky Harmonické analýzy 

4.2.1 Harmonická analýza modelu Modulu I s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 67 zachycuje závislost vychýlení vrcholu čočky Modulu I na frekvenci. Osa 

rotace je horizontální osa Modulu I. 

 

První vlastní frekvence Modulu I pro lineárně definovaný materiál PBT GF 30 a PET 

GF 50 je větší než 80Hz a tedy je mimo zkoumanou oblast, špička odpovídá první 

vlastní frekvenci (~70Hz) pro Modul I s lineárně definovaným materiálem PBT GF 10.  
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Obrázek 67 Závislost úhlu vychýlení vrcholu čočky Modulu I na frekvenci, osa rotace je 

horizontální osa 
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Obrázek 68 ukazuje stejnou závislost jako obrázek 67, osa rotace je ale vertikální osa 

Modulu I. 

 

Na obrázku výše je, podobně jako v předchozím případě, jasně patrná špička pro 

Modul I z lineárně definovaného materiálu PBT GF 10 (první vlastní frekvence ~70Hz). 

4.2.2 Harmonická analýza modeu Modulu I s rozšířenou materiálovou 

charakteristikou  

Harmonická analýza obou modulů s rozšířenou materiálovou charakteristikou nebyla 

provedena ze dvou důvodů. Podle normy [19] je nutné v grafu uvést alespoň sedmdesát 

bodů pro daný frekvenční rozsah. Nedodržení tohoto počtu bodů v grafu je porušením 

této normy. Pro dodržení předepsaného počtu bodů by bylo nutné opakovaně pouštět 

výpočet s rozšířenou definicí materiálu sedmdesátkrát a to v případě jednoho 

konkrétního zákazníka. Výpočet jednoho bodu grafu s rozšířenou materiálovou definicí 

a s vazbami a sítí popsanými výše trval přibližně 15 minut. Tvorba jednoho takovéhoto 

grafu při osmihodinové pracovní době by trvala přibližně dva dny a to je 

z ekonomického hlediska neúnosné. Druhý důvod neprovedení Harmonické analýzy 

s rozšířenou materiálovou charakteristikou je prostší, vypršela doba zkušební licence 

programu Moldsim, bez kterého tato analýza není možná. 
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Obrázek 68 Závislost úhlu vychýlení vrcholu čočky Modulu I na frekvenci, osa rotace je vertikální 

osa 
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4.2.3 Harmonická analýza modelu Modulu II s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 69 a obrázek 70 vypovídá o závislosti vychýlení vrcholu čočky Modulu II na 

frekvenci. 

 

Špičky v obrázku 69 a obrázku 70 odpovídají vlastním frekvencím Modulu II (viz 

tabulka 22). Samozřejmě nejsou zastoupeny pro všechny vlastní frekvence, protože ne 
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Obrázek 69 Závislost úhlu vychýlení vrcholu čočky Modulu II na frekvenci, osa rotace je 

horizontální osa 

Obrázek 70 Závislost úhlu vychýlení vrcholu čočky Modulu II na frekvenci, osa rotace je 

vertikální osa 
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všechny vlastní frekvence mají dominantní odezvu v horizontálním, popřípadě ve 

vertikálním směru. 

4.2.4 Harmonická analýza modelu Modulu II s rozšířenou materiálovou 

charakteristikou 

Důvody neprvedení Harmonické analýzy Modulu II jsou uvedeny v kapitole 4.2.2. 
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4.3 Výsledky Vibrační analýzy 

4.3.1 Vibrační analýza modelu Modulu I s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 71 ukazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu I s lineárně 

definovaným materiálem PBT GF 30 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru x. 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 71 Rozložení 3σ napětí na rámečku Modulu I z lineárního materiálu PBT GF 30 při 

zatížení ve směru osy X (detail výskytu maxima napětí dole) 
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 Obrázek 72 zobrazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu I s lineárně 

definovaným materiálem PBT GF 30 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru y. 

  Obrázek 72 Rozložení 3σ napětí na rámečku Modulu I z lineárního materiálu PBT GF 30 při zatížení 

ve směru osy Y (detail výskytu maxima napětí dole) 
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Obrázek 73 ukazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu I s lineárně 

definovaným materiálem PBT GF 30 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru z. 

  Obrázek 73 Rozložení 3σ napětí na rámečku Modulu I z lineárního materiálu PBT GF 30 při 

zatížení  ve směru osy Z (detail výskytu maxima napětí dole) 
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V Tabulce 24 jsou uvedeny špičky napětí fixačních rámečků Modulu I pro všechny typy 

lineárně definovaného materiálu. Špičky napětí materiálů PBT GF 10 a PET GF 50 se 

nachází v podobných místech jako na obrázcích výše. 

Tabulka 24 Špičky 3σ napětí pro všechny varianty lineárního materiálu rámečku Modulu I 

Směr namáhání PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

X 22MPa 22MPa 17Mpa 

Y 16MPa 15MPa 15Mpa 

Z 27MPa 22MPa 22MPa 

 

4.3.2 Vibrační analýza modelu Modulu I s rozšířenou materiálovou 

charakteristikou  

Program Moldsim nedokáže pracovat se systémem „Random Vibration“ správně, 

respektive při vyhodnocování výsledků pro tento typ analýzy došlo ke kuriózní situaci. 

Analýza byla spočtena nicméně program Ansys 18.2 uvedl chybovou hlášku uvedenou 

na obrázku 74. 

 

V návodu k programu Moldsim analýza Vibrací nefigurovala, je tedy vysoce 

pravděpodobné, že program Moldsim nedokáže pracovat s tímto typem analýzy, což 

ostatně dokládá i výše uvedený obrázek. 

  

Obrázek 74 Chybová hláška programu Ansys 18.2 znemožňující vyhodnocení výsledků 
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4.3.3 Vibrační analýza modelu Modulu II s lineárním chováním materiálu 

Obrázek 75 ukazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu II s lineárně 

definovaným materiálem PET GF 50 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru x. 

 

  

Obrázek 75 Rozložení 3σ napětí na rámečcích Modulu II z lineárního materiálu PET GF 50 při 

zatížení ve směru osy X (detail výskytu maxima napětí dole) 
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Obrázek 76 zobrazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu II s lineárně 

definovaným materiálem PET GF 50 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru y. 

 

 

  

Obrázek 76 Rozložení 3σ napětí na rámečcích Modulu II z lineárního materiálu PET GF 50 při 

zatížení ve směru osy Y (detail výskytu maxima napětí dole) 
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Obrázek 77 ukazuje rozložení napětí 3σ na fixačním rámečku Modulu II s lineárně 

definovaným materiálem PET GF 50 při zatížení PSD spektrem v souřadném směru z. 

  

Obrázek 77 Rozložení 3σ napětí na rámečcích Modulu II z lineárního materiálu PET GF 50 při 

zatížení ve směru osy Z (detail výskytu maxima napětí dole) 



91 

 

V Tabulce 25 jsou uvedeny maximální hodnoty napětí fixačních rámečků Modulu II pro 

všechny typy lineárně definovaného materiálu. Špičky napětí materiálů PBT GF 10 

a PBT GF 30 se nachází v podobných místech jako na obrázcích 73, 74 a 75. 

Tabulka 25 Maxima 3σ napětí pro všechny varianty lineárního materiálu rámečku Modulu II 

Směr namáhání PBT GF 10 PBT GF 30 PET GF 50 

X 175MPa 168MPa 160MPa 

Y 77MPa 111MPa 88MPa 

Z 216MPa 168MPa 153MPa 
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4.4 Výsledky Rázové analýzy 

Vzhledem k omezené době zapůjčení licence Moldsimu a vzhledem k časové náročnosti 

Rázové analýzy bylo rozhodnuto provést Rázovou analýzu pouze pro Modul I 

a s jednou variantou materiálu (PBT GF 30). Obrázek 79 zobrazuje mapu napětí na 

rámečku Modulu I při zatížení Rázem ve směru X souřadného systému. Nahoře je 

lineární model materiálu PBT GF 30 dole pak rozšířený. 

 

  

Obrázek 78 Mapy napětí fixačního rámečku Modulu I při zatížení šokem ve směru osy X, 

nahoře lineární model materiálu PBT GF 30, dole rozšířený model materiálu PBT GF 30 
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Obrázek 79 ukazuje mapu napětí na rámečku Modulu I při zatížení šokem ve směru Y 

souřadného systému. Nahoře je lineární model materiálu PBT GF 30 dole pak rozšířený. 

Obrázek 79 Mapy napětí fixačního rámečku Modulu I při zatížení šokem ve směru osy Y, nahoře 

lineární model materiálu PBT GF 30, dole rozšířený model materiálu PBT GF 30 
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Obrázek 81 zobrazuje mapu napětí na rámečku Modulu I při zatížení šokem ve směru Z 

souřadného systému. Nahoře je lineární model materiálu PBT GF 30 dole pak rozšířený. 

 Obrázek 80 Mapy napětí fixačního rámečku Modulu I při zatížení šokem ve směru osy Z, nahoře 

lineární model materiálu PBT GF 30, dole rozšířený model materiálu PBT GF 30 
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5 Komentář k přínosu použití rozšířeného materiálového 

modelu 

 Modální analýza 

Vliv rozšířeného materiálového modelu na výsledky Modální analýzy je jak u Modulu I, 

tak u Modulu II patrný. Nicméně vlastní frekvence s použitým materiálem matrice jsou 

blízké vlastním frekvencím rozšířeného materiálového modelu. V případě Modulu II 

jsou si pak všechny navzájem odpovídající frekvence blízké. Jednoznačný přínos 

použití rozšířeného materiálového modelu nepřineslo. Používání programu Moldsim 

bylo spojeno s výskytem programových chyb (pád simulací, samovolné zničení 

výsledků, přenos nekorespondujících dat). Použití rozšířeného materiálového modelu 

pro tento typ analýz proto nedoporučuji. 

 Harmonická analýza 

Vliv rozšířeného materiálového modelu v Harmonické analýze je značný, protože 

Harmonickou analýzu nelze nastavit podle standardního nastavení [19]. Vykreslení 

výsledků normovanou cestou také není možné. Použití rozšířeného materiálového 

modelu nedoporučuji. 

 Vibrační analýza 

Vibrační analýza není podporována prostředím Moldsim. Použití rozšířeného 

materiálového modelu podobně jako v předchozím případě nedoporučuji. 

 Rázová analýza 

Vliv použití rozšířeného materiálového modelu je z výsledků Rázové analýzy patrný, 

výsledky nejsou shodné. Nicméně oblast výskytu tvz. studených spojů by podle teorie 

měla působit jako koncentrátor napětí. Obrázek 81 ukazuje plnění při výrobě fixačního 

rámečku Modulu I. Na obrázku jsou vyznačena místa studených spojů. V těchto místech 

jsem pro modely s rozšířeným materiálovým modelem očekával výskyt špiček napětí. 

Z obrázku 78, obrázku 79 a obrázku 80 je patrné že v oblasti výskytu studených spojů 

k žádnému rapidnímu nárůstu napětí nedochází. Snaha popsat takováto místa byla 

jedním z motivů této práce. Použití rozšířeného materiálového modelu pro Rázovou 

analýzu také nedoporučuji. 
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Obrázek 81 znázornění výskytu studených spojů v geometrii rámečku Modulu I při 

imulaci plnění formy.  

 

 

  

Obrázek 81 Plnění rámečku Modulu I (PBT GF 30), zeleně označena místa dominantních 

studených spojů 
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Závěr 

Mezi hlavní cíle diplomové práce patří rozbor řešené problematiky a výpočty 

mechanických vlastností dílce světlometu s lineárním modelem materiálu 

a s rozšířeným modelem materiálu. 

Po úvodní kapitole byl pomocí systémové metodologie formulován problém, byla 

rozebrána řešená problematika, charakterizován systém podstatných veličin a byla 

zvolena metoda řešení. 

Následující kapitola se zabývala výsledky analýzy vstřikování plastové taveniny 

obohacené skelnými vlákny do formy. Těchto výsledků bylo použito ve výpočtovém 

modelování. 

V rámci výpočtového modelování byly nejprve popsány nutné zásahy do geometrického 

modelu, diskretizace těles do konečného počtu prvků, interpretace vazeb mezi 

geometrickými tělesy a následně bylo popsáno nastavení dynamických analýz a to jak 

analýz s lineárním materiálovým modelem, tak analýz využívajících program Moldsim 

k definici rozšířeného materiálového modelu. 

Byly zaznamenány výsledky všech numerických simulací v prostředí Ansys. Následují 

komentáře přínosu použití rozšířeného materiálového modelu. Bohužel výsledky 

dosažené v dynamických analýzách nepotvrzují zásadní přínos definice materiálu 

pomocí programu Moldsim. 

U řešené problematiky byl proveden rozbor. Mechanické vlastnosti dílců světlometů 

byly spočteny jak pro dílce světlometu s lineárním modelem materiálu, tak pro dílce 

světlometu s modelem materiálu získaným pomocí metody Moldflow. 

Cíle diplomové práce tedy byly splněny v celém rozsahu. 
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Seznam použitých rovnic 

Rovnice 1 definice proporcionálního tlumení            35 



105 

 

Seznam použitých symbolů 
Symbol Jednotka  Popis 

B  [Nsm
-1

]  matice tlumení 

α  [s
-1

]   koeficient reprezentující konstrukční tlumení 

M  [Kg]   matice hmotnosti 

β  [s]   koeficient reprezentující materiálové tlumení 

K  [Nm
-1

]   matice tuhosti 


