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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

LABAJ, R. Inovovaný tvar nosného rámu projektového modulu předního světlometu: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojním, Katedra 

mechaniky, 2015, 44 s. Vedoucí práce: HORYL, P. 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací nosného rámu projektového modulu předního 

světlometu automobilu. Cílem práce je dosáhnout požadované hodnoty nejnižší netlumené 

vlastní frekvence nosného rámu, který je vyroben z termoplastu technologií vstřikování. 

Druhotným cílem bylo stanovení optimální rovnováhy mezi vypočtenou první vlastní 

frekvencí a celkovou hmotností rámu. V šesti výpočtových variantách bylo dosaženo pomoci 

konstrukčních úprav požadované hodnoty první vlastní frekvence. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

LABAJ, R. Upgrading Shape of the Supporting Frame of Projector Headlight Module: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanics 2015, 44 s. Thesis Head: HORYL, P. 

The thesis deals with the optimization of the supporting frame of the project module front 

headlamp car. The aim of the thesis is to reach the desired value of the lowest undamped 

natural frequency of the supporting frame, which is made from the termoplastic injection 

technology. The secondary aim of this thesis was to determine the optimum balance between 

first custom undamped natural frequency and the total mass of the frame. Required value of 

the first custom frequency was achieved by design modifications in the six calculated 

variants. 
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0. Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol    Význam       Jednotka 

B     Matice tlumení      [N∙s∙m-1] 

FD     Frekvenční determinant    [-] 

K     Matice tuhostí      [N∙mm-1] 

M     Matice hmot      [kg]   

ft     Vektor budících sil     [N] 

q      Vektor zobecněných souřadnic   [-] 

q0     Vektor vlastních tvarů kmitání   [-] 

t     Čas        [s] 

Ω     Vlastní kruhová frekvence    [s-1] 

𝜆      Vlastní číslo, Rayleighův kvocient   [s-2] 
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1. Úvod 

Žijeme v době, kde se automobily staly neodmyslitelnou součásti každodenního 

života. Automobily jsou úžasnou věcí, která  se relativně snadno ovládá. Skládá se z několika 

tisíců různých složitých i jednodušších součástí a některá jsou výrobně velmi náročná. 

Důležitou a nezbytnou součásti jsou světlomety. Přesto, že na první pohled působí jako 

jednoduchá součást, která nepotřebuje tak velkou přípravu, vývoj nebo konstrukci jako jiné 

součásti např. motor, karoserie a jiné, ve skutečnosti tomu tak není. Přední světlomet se může 

skládat až z několika desítek komponentů. Důležitým faktorem je konstrukční provedení a 

vzhled světlometu. Dnešní zákazníci jsou nároční, co se týče vzhledu, a proto automobilky 

kladou velké požadavky na firmy, které pro ně dodávají světlomety.  Požadavkem je, aby 

světlomet byl co nejefektivnější, s krásným vzhledem a s co nejnižší cenou. Zákazníci se 

v prvé řadě dívají na vzhled a na to jak jednotlivé komponenty do sebe bezproblémově 

zapadají, dále pak bezpochybně na cenu a až poté na funkčnost. Proto vývoj nového 

světlometu pro špičkové typy automobilů může trvat několik měsíců. 

Samozřejmě v dnešní době se také klade velký důraz na rozsah osvětlené vozovky před 

automobilem. Tomu napomáhají tzv. adaptivní světlomety. Tyto světlomety pracují 

v závislosti na natáčení volantu, rychlosti jízdy a tedy při jízdě více osvětlují projížděnou 

zatáčku. Dle společnosti BESIP: „Pokud by byly všechny vozy v Evropě vybaveny 

adaptivními světlomety, dokázalo by se až 15% řidičů, kteří měli nehodu, vyhnout střetu 

s překážkou v zatáčce“ [1]. Dále je snaha aby se protijedoucí automobily neoslňovaly a tedy 

aby řidič neztratil kontrolu nad vozidlem. Dnes již existuje několik variant světlometů, které 

jsou inteligentně naprogramovány a pomocí počítače jsou řízeny tak, aby neoslnily 

protijedoucího řidiče, viz obr. 1. Tato světla rozhodně napomáhají ke zvýšení bezpečnosti 

na komunikacích, ale jejich výroba je velmi drahá a výrazně zvyšuje celkovou cenu 

automobilu.  

 

  
Obr. 1 Princip natáčení světel [2] 



10 

 

Dnešní světlomety jsou velmi odlišné od těch, které jsme mohli znát dříve a to ve 

zdroji světla. U starých automobilů byly zdrojem světla klasické žárovky, ovšem tyto 

žárovky nedisponují velkou životností, účinností a kvalitou osvětlení. Světlomety používané 

dnes jsou tvořený úplně odlišnými světly. V oblibě je používání led diod. Tento zdroj světla 

má oproti klasickým žárovkám spoustu výhod. Bez pochyby největší výhodou je životnost, 

která je až několikanásobně vyšší než u již zmiňovaných žárovek. Dalším významným 

faktorem, proč jsou led světla oblíbenější je ten, že výkon, který vstupuje do žárovky, se jen 

z malé části přemění ve světlo. Drtivá většina energie se promění v teplo. Tento stav nastane 

také u led světel, ale v podstatně menší formě. Tedy jednotlivé komponenty lampy ať už jde 

o reflektor, sklo aj. jsou méně teplotně ovlivňovány. Ovšem teplo vzniklé z žárovek není jen 

problémem, ba naopak je užitečné, např. pomáhá rychlejšímu rozmrazování světel v zimním 

období. Teplo také pomáhá při odmlžení světlometu, které může nastat vlivem vysoké 

vlhkosti a rozdílné venkovní teploty a teploty uvnitř lampy. Velkou nevýhodou led světel je 

ta, že se nedá vyměnit poškozená část lampy. Pokud máme světlomet, který se skládá jen 

z led světel a přestane svítit nějaká část, tak se musí vyměnit celá lampa, není možné vyměnit 

jen zničenou část jak je tomu u běžných světlometů, které jsou tvořeny žárovkami. Vzhledem 

k velké ceně led lampy je tento faktor dosti velkou nevýhodou.  Proto se dnes obvykle 

používají kombinace obou dvou druhů zdrojů světla. V lampách se nacházejí jak žárovky, 

tak led diody. Tato kombinace představuje určitou optimalizaci, co se týče ceny, kvality 

osvětlení a konstrukce. 

Přesto, že kombinace led diod a žárovek má svou kvalitu, tak přesto konstruktéři 

vymýšlejí a vyvíjejí nové technologie. V posledních letech se začal masivně rozvíjet vývoj 

laserových světel. Tento krok opět napomůže vzhledu, protože komponenty u laserových 

světel již nemusejí být tak velké jak je tomu dnes. Konstruktéři dostanou daleko více 

prostoru pro dosažení různých tvarů světel, které bezpochyby napomáhají dynamickému a 

sportovnímu efektu u běžných automobilů. Laserový světelný zdroj od Osramu je založen 

na kombinaci laseru a fosforu [3]. Tyto světlomety se budou vyznačovat vysokou kvalitou 

osvětlení a velikou dálkou dosahu světla, ovšem na jejich použití v běžném provozu si 

musíme ještě pár let počkat, jelikož je vše jen ve stádiu vývoje a praktických zkoušek.  
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Jak již bylo zmíněno, výroba jednoho reflektoru pro automobil představuje řadu 

náročných kroků. V první fázi jde o konstrukční návrh a tvar světlometu. Na tomto bodě 

výroby pracuje tým několika lidí, kteří se snaží dát světlometu co nejelegantnější tvar. Poté 

co je model schválen zákazníkem, putuje do výpočetního střediska, kde dle požadavků 

zákazníka se provedou základní výpočty. Zde se počítá, jak bude celý světlomet respektive 

jednotlivé komponenty a součásti namáhány vlivem teplotního působení zdrojů světla. 

V tomto bodě se práce na vývoji a výrobě zpomalí, protože se nestává, že by světlomet obstál 

hned při prvním výpočtu a mohl jít tedy do výroby. Zde světlomet putuje mezi výpočtářem 

a konstruktérem, který se snaží přijít s co nejlepším modelem, aby vyhovoval požadavkům 

výpočtáře. Na reflektorech se neprovádějí jen výpočty. Výrobky se testují experimentálně 

ve speciálních komorách, kde se ověřuje těsnost světlometů při různých teplotách a 

vlhkostech a zjišťuje se míra kondenzace. Zde se také dozvíme, za jak dlouho se lampa 

odmlží a rozmrazí. Tyto skupiny výpočtů a testů spadají pod skupinu teplotních výpočtářů. 

Další tým výpočtářů dále pak zjišťuje mechanické vlastnosti. Tato druhá skupina výpočtářů 

je zaměřena na výpočet vlastních frekvencí a tuhostí reflektorů. Tento výpočet je důležitý 

pro to, aby se světlomety respektive paprsky světla během jízdy nechvěly. Tento jev můžeme 

pozorovat u kamionů. Tato bakalářská práce se zaměřuje na tento druhý typ počítačových 

simulací. Je zde zahrnut vývoj a optimalizace speciálního rámku, který drží projektor 

v předním světlometu automobilů. Tento rámek se používá u značek automobilů vyšší a 

střední třídy. Cílem konstrukce je dosáhnout nejnižší vlastní frekvence, při které bude 

zaručena dostatečná tuhost celého světlometu. Dalším klíčovým faktorem je hmotnost 

rámku. Celková hmotnost rámku má vliv na náklady a konečnou cenu produktu. Přesto, že 

se tento rámek vyskytuje v úzké skupině aut střední a vyšší třídy, tak se stále jedná o tisíce 

kusů tohoto výrobku. Jestliže ušetříme byť i malou hmotnost na jednom rámku, tak pro 

výrobu to znamená velkou finanční úsporu (řádu stovek EUR). Usilujeme o to, aby hmotnost 

byla co nejmenší, ovšem konstrukce musí splňovat předepsané kritérium nejnižší vlastní 

frekvence. Cílem je tedy dosáhnout nejlepšího kompromisu mezi mechanickými vlastnostmi 

a hmotností rámku. 
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2. Základní teorie mechanického kmitání 

S kmitavým pohybem se setkáváme doslova na každém kroku. Kmitavý pohyb koná 

struna hudebního nástroje, stožár elektrického vedení nebo třeba hřídel motoru. Základní 

podmínkou vzniku kmitavého pohybu jsou pružné vlastnosti hmotného objektu. Důležitým 

termínem v kmitání je poddajnost tělesa neboli schopnost tělesa se přetvářet pod vlivem 

působení sil. Kvantitativně tuto vlastnost materiálu nazýváme jako tuhost.  

Určitým způsobem je nepříznivý vliv kmitání jedním z významných technických 

problémů. Ve strojírenství má největší význam hlavně mechanické kmitání. V dnešní době 

se kladou obrovské požadavky na výkonost a rychlost strojů s co nejmenší možnou 

hmotností. Velké strojní součásti, které při provozu stroje nadměrně kmitají, vykazují 

obvykle nepřípustnou hlučnost a také se snižuje jejich životnost. Ovšem kmitání nemá jen 

záporné vlastností, kterých se nedá využít. Právě u některých strojů je vybuzení 

mechanického kmitání přínosem. Tento jev můžeme využít při konstrukci vibračních sít, 

dopravníku sypkých materiálů, vibračních strojů, které se používají při tvorbě forem na 

odlitky, zahušťovačů a jiných podobných zařízení.  

Mechanické kmitání se rozděluje podle charakteru, průběhu, vzniku a typu fyzikálních 

charakteristik mechanické soustavy. Kmitání podle vzniku dělíme na kmitání volné, buzené, 

samobuzené. Podle druhu chování a matematického modelu fyzikálních charakteristik 

kmitání dělíme na lineární a nelineární. Podle velikosti energie dělíme kmitání na netlumené 

a tlumené. Dále také můžeme kmitání rozdělit dle povahy jevů probíhajících ve strojích a 

konstrukcích a to na deterministické a náhodné. Tyto typy dělení nejsou konečné, ale 

můžeme dále větvit jednotlivá dělení [4].  
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2.1 Kmitání s jedním stupněm volnosti  

U soustav, které kmitají jen s jedním stupněm volnosti je hmotnost soustředěna do 

kmitajících dokonale tuhých těles, nositeli pružných a tlumících vlastností jsou nehmotné 

pružiny a tlumiče. Chování je popsáno obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Tento druh 

kmitání si můžeme nejlépe představit jako těleso zavěšené na pružině. Kmitání s jedním 

stupněm volnosti lze rozdělit z hlediska tlumení na netlumené a tlumené. Netlumené kmitání 

v reálných podmínkách nemůže nastat, tento jev slouží pouze ke zjednodušení výpočtu. 

Výsledkem netlumeného kmitání je pohyb, který se nekonečně dlouho opakuje s konstantní 

amplitudou. Ovšem ve skutečnosti se amplituda kmitání zmenšuje, až pohyb zanikne. Proto 

v reálném stavu je kmitající soustava vždy tlumená. Na tlumení má vliv spoustu faktorů. 

Tlumení muže být realizováno pomocí tlumiče, který je připevněn k soustavě. Dále tlumení 

muže reprezentovat odpor prostředí, ve kterém se daná součást pohybuje, může to být 

vzduch, kapalina a jiné viskózní látky. V neposlední řadě tlumení nastává uvnitř materiálu a 

to v makromolekulárních vrstvách daného materiálu, neboli jednotlivé krystalové mřížky, 

ze kterých se materiál skládá, se po sobě posunují a tím tlumí pohyb celé součásti. Dalším 

oborem dělení je dělení na kmitání volné a buzené. Kmitání volné vzniká v důsledku 

nenulových počátečních podmínek pohybu [4].  

2.2 Kmitání s více stupni volnosti 

V reálných podmínkách si zpravidla nestačíme s mechanickými modely s jedním 

stupněm volnosti. Pro tyto případy se poté používají mechanické modely s více stupni 

volnosti. Počet stupňů volnosti je roven počtu nezávislých souřadnic, které popisují danou 

součást. Kmitání s více stupni volnosti je poté popsáno tolika pohybovými rovnicemi, kolik 

má soustava stupňů volnosti. Z toho důvodu se soustavy, které mají více, jak tři stupně 

volnosti zpravidla řeší na speciálních softwérech. Rovněž jako u kmitání s jedním stupněm 

volnosti tak i zde u kmitání s více stupni, rozdělujeme kmitání na netlumené a tlumené. 

Kmitání dále také dělíme na volné a vynucené [4].  
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Rovnice pro vynucené kmitání tlumené soustavy v maticovém tvaru má tvar [5]: 

[𝑀]  ∙ {�̈�} + [𝐵] ∙ {�̇�} + [𝐾] ∙ {𝑞} = {𝑓𝑡}                                       (1) 

Význam jednotlivých veličin v rovnici: 

M … matice hmot 

B … matice tlumení 

K … matice tuhostí 

ft …  vektor budících sil 

q … vektor zobecněných souřadnic a jejich derivací 

Pokud zanedbáváme tlumení pohybová rovnice má tvar: 

[𝑀]  ∙ {�̈�} + [𝐾] ∙ {𝑞} = {𝑓𝑡}                                                             (2) 

Časový průběh zobecněných souřadnic předpokládáme ve tvaru: 

{𝑞} = {𝑞0} ∙ sin(Ω ∙ 𝑡)                                                             (3) 

{�̇�} = {𝑞0} ∙ Ω ∙ cos(Ω ∙ 𝑡)                                                             (4) 

{�̈�} = −{𝑞0} ∙ Ω2 ∙ sin(Ω ∙ 𝑡)                                                             (5) 

Po úpravách dostaneme: 

(𝐾 − Ω2 ∙ 𝑀) ∙ 𝑞0 = {0}                                                             (6) 

(𝐾 − 𝜆 ∙ 𝑀) ∙ 𝑞0 = {0}                                                             (7) 

𝑞0 … vektor vlastních tvarů kmitání. 

Tuto rovnice lze řešit dvěma způsoby. První způsob je založen na podmínce nulovosti 

frekvenčního determinantu 

𝐹𝐷 = |𝐾 − 𝜆 ∙ 𝑀| = 0                                                             (8) 

Prakticky se však dá použít pro velmi nízké řády problémů. Druhý, praktický způsob, 

je založen na použití iteračních metod, jako jsou: mocninná metoda, metoda iterace 

v podprostoru, QR algoritmus nebo varianty Lanczosovy metody. 
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3. Tvorba sítě konečných prvků 

V tomto kroku se budeme zabývat tvorbou sítě konečných prvků a s tím spojenou 

volbou tvaru a velikosti elementů. Tvorba sítě je jedním z důležitých kroků výpočtu, a proto 

je tvorbě sítě věnována velká pozornost. V této bakalářské práci je síť vytvářena pomoci 

speciálního programu ANSA. Tento SW nástroj má široké použití v konečno prvkových 

analýzách a je široce používán v automobilovém průmyslu. Velikou výhodou tohoto 

programu je vysoká propracovanost, týkající se generování sítě a zadávání okrajových 

podmínek.  

Důležitým faktorem je volba typu a velikosti jednotlivých elementů. Pro tuto volbu 

nejsou přesně daná kritéria, kdy kterou variantu elementu použít, tato volba je otázkou 

zkušenosti výpočtáře. Software ANSA je specifický tím, že se na modelu vytvoří nejprve 

povrchová síť, která by měla být kvalitní a co nejlépe popisovat povrch součásti. Poté z takto 

vytvořené povrchové sítě se vygeneruje síť objemová. Tento postup vytváření sítě je 

výhodný, jelikož s povrchovou sítí se lépe manipuluje a upravuje než ze sítí objemovou. 

Program ANSA má několik variant typů prvků. První varianta se skládá z různých tvarů 

elementů, mohou se nám v síti objevit trojúhelníky, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky. Tento 

druh sítě je zejména vhodný pro předběžné výpočty, protože je rychlejší na vytvoření, ale 

kvalita sítě není velká. 

 

 

Pro kvalitnější sítě se požívají mapované sítě, které jsou kvalitnější z hlediska 

matematického modelování. Poté vzniklá síť může být tvořena elementy, které mají tvar 

trojhranu, čtyřhranu, nebo je tvořena speciálními elementy. Tvorba této sítě je náročnější na 

čas, ale síť bude kvalitnější a tím tedy budou kvalitnější i výsledky. 

Obr. 2 Síť tvořena různými tvary elementů 
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Ovšem pouze velikost a tvar elementu volit nestačí. Dalším důležitým faktorem je 

počet uzlů, kterými bude disponovat jeden element. Tato volba je velmi důležitá vzhledem 

k faktu, že jednotlivé elementy si mezi sebou předávají informace právě pomoci uzlů, proto 

počet uzlů má vliv na přesnost výsledku. Elementy mohou mít uzly buď vždy jen ve 

vrcholech, nebo mohou být uzly ve vrcholech a ještě jsou tzv. meziuzly na jednotlivých 

hranách. Samozřejmě počet elementů a uzlů má vliv na délku výpočtu, tedy pokud zvolíme 

příliš mnoho elementů, poté zbytečně prodloužíme dobu výpočtu a také výsledkový soubor 

bude neúměrně velký. Opět volba záleží na odborném odhadu výpočtáře.   

Jak již bylo řečeno, kvalita sítě má vliv na přesnost výpočtu, proto se její kvalita 

kontroluje, podle několika kritérií. Kvalita sítě se kontroluje pro povrchovou síť a 

objemovou síť zvlášť. U povrchové sítě se pro kontrolu kvality sítě nastavují parametry, 

které hlídají minimální a maximální délku elementu. Dále se nastavují úhlové parametry, 

které se rovněž jak u délky nastavují rozsahem minimálního a maximálního přípustného 

úhlu, který daný element může mít. Dalším parametrem, který hlídá kvalitu sítě je poměr 

jednotlivých stran elementu, který nesmí být překročen. Velikost těchto kritérií kvality sítě 

se volí dle velikosti součásti a potřeby kvality sítě. Čím přísnější jsou kritéria, tím se sice 

dosáhne kvalitnější síť, ale dostaneme tak velké množství elementů a tedy náročnější model 

na výpočet.  

Obr. 5 Síť tvořena speciálními  elemnty 

Obr. 3 Síť tvořena obdélníky- mapovaná síť Obr. 4 Síť tvořena trojúhelníkovými elementy 
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Kvalita sítě se také kontroluje na objemových sítích. U objemových sítí kontrola 

nezahrnuje jen kontrolu rozměrových parametrů jak je tomu u povrchové sítě, ale obsahuje 

kontrolu např. nežádaných uzavřených objemů a další. Mezi základní kritéria kontroly 

objemových sítí patří kontroly minimální a maximální délky jednotlivých objemových 

prvků. Dále to jsou obdobně jak u povrchových elementů kontroly minimálních a 

maximálních úhlů a také kontroly poměrů maximální a minimální délky v jednotlivých 

elementech.  

  

Obr. 6 Kritérium délkových rozměrů elementů 

Obr. 7 Kritérium úhlových rozměrů elementů Obr. 8 Kritérium poměrů délkových rozměrů elementů 
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Obr. 9 Kritérium délkových rozměrů objemových elementů 

Obr. 10 Kritérium úhlů objemových elementů 

Obr. 11 Kritérium poměrů rozměrů objemových elementů 
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Dalším kritériem objemových sítí je kontrola „nežádaných“ objemů, které mohou 

vzniknout v úzkých a těsných částech součásti při generaci sítě. Tyto objemy se poté musí 

upravovat.  

V této bakalářské práci byly použity pro vytvoření sítě tetraedry s meziuzly. Tato volba 

elementu zaručuje přesnější popsání tvaru součásti. Volba těchto elementů byla provedena, 

protože se součást skládá ze spousty zakřivených a zaoblených částí a tyto elementy jsou pro 

takto složitou součást velmi vhodné. Střední velikost sítě byla před její generací nastavena 

na 2 mm. Kritéria zajišťující kvalitu sítě byla zvolena takto: pro povrchovou síť poměr délek 

stran má velikost 3, minimální a maximální uhel 5°-160°, pro objemovou síť poměr 

jednotlivých délek stran byl zvolen 10, minimální a maximální uhel 20°-120°.  Posledním 

kritériem je hodnota jacobiánu, která byla nastavena na 0,7. 

 

 

  

Obr. 12 Vygenerovaná síť 



20 

 

 

4. Okrajové podmínky 

Pro správné vyřešení soustavy je potřeba správně zadat okrajové podmínky, které 

odpovídají skutečnému uložení a zatížení. Tento krok velkou mírou ovlivňuje přesnost 

výsledků. Zde se zadávají zatížení, které na soustavu působí a vazby, které nahrazují 

uchycení dané součásti. U objemových elementů máme spoustu variant jak je možno zadávat 

okrajové podmínky. Je možno je zadávat na hrany či body geometrie nebo případně na 

uzlové body sítě. Jednotlivé vazby se rozdělují podle počtu stupňů volnosti, které odebírají. 

Může se jednat o obyčejné vetknutí, klubové vazby nebo speciální vazby.  V použitém SW 

ANSA, jsou tyto speciální vazby známy pod označením RBE2 a RBE3. V této bakalářské 

práci byly použity vazby RBE2, které nám zaručují pevné spojení mezi jednotlivými 

součástmi. Velikou výhodou této vazby je její široké uplatnění. Pomoci této vazby můžeme 

součást uchytit různými způsoby, jen pomoci nastavení počtu stupňů volnosti, které vazba 

odebírá. Pomocí této vazby můžeme nahradit spoj, který je ve skutečnosti proveden pomocí 

šroubu. Dále můžeme touto vazbou nahradit některé součásti, které nemají na výpočet tak 

značný vliv, např. pružný spojovací člen (braket). Ovšem s tímto krokem dochází také ke 

snížení přesnosti výpočtu, proto musíme důkladně zvažovat, zda můžeme tuto náhradu 

použít nebo musíme součást modelovat.  

Obr. 13 Detail uspořádní uzlů a velikost sítě 
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Na dalších obrázcích viz obr. 14 respektive obr. 15 je vidět, jak je rámek uchycen na 

nosné konstrukci reflektoru pomocí vazeb typu RBE2.  

 

 

 

 

  

Obr. 15 Okrajové podmínky_Vazba RBE2 

Obr. 14 Okrajové podmínky-vazba RBE2 
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Na tomto obrázku viz obr. 16 je možno vidět detail vazby, která nahrazuje spoj, který 

je realizován pomocí šroubu. Ve skutečnosti šroub není nikdy zašroubován přes celý otvor, 

ale sahá zhruba do ¾  otvoru. Proto je tato vazba podobně realizována. 

 

 

Na obrázcích Obr. 17, Obr. 18 je ukázaná náhrada pružného spojovacího členu tzv. 

„braketu“. Tato součást se používá jako mezikus mezi rámkem a projektorem. Tato součást 

má jen spojovací účel, proto si ji můžeme dovolit nahradit vazbou, aniž bychom se dopustili 

velké chyby. Tato vazba odebírá všechny 3 posuvy. 

    

  

Obr. 16 Detail vazby nahrazující šroubový spoj_Vazba RBE2 

Obr. 17 Pružný spojovací člen tzv. „Braket“ Obr. 18 Vazba RBE2 nahrazující tento člen 
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Jeden ze 3 spojovacích členů se nedá nahradit pevnou vazbou protože, tento braket 

umožňuje posun v jedné ose, aby šlo rámek přesně usadit na správné místo. Tento spoj je 

realizován také pomoci vazby RBE2 jak je vidět na detailu řezu součástí viz obr. 20. Součást 

se dotýká rámku na kruhové ploše, proto je zde použito několik vazeb, které tento spoj 

nahradí. Teoreticky zde na sebe dosedají dvě kruhové plochy, ale prakticky se nedá zajistit, 

že součásti budou na sebe přesně doléhat. Proto jsou součásti přichyceny řadou vazeb, které 

jsou rozmístěny po obvodu dosedací plochy. 

 

 

 

 

  

Obr. 19 Spojení braketu a rámku_Vazba RBE2 

Obr. 20 Detail vazby spojení braketu a rámku_Vazba RBE2 
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Poslední okrajová podmínka, která popisuje chování rámku je opět realizována vazbou 

RBE2. Tato vazba je specifická tím, že umožňuje pohyb ve směru osy y daného souřadného 

systému z Obr. 21. Posuvná vazba je realizována kuličkou, vedenou v drážce. Toto 

provedení je vytvořeno proto, aby se dal rámek snadněji spojit se zbylou částí projektoru. 

 

 

 

 

  

Obr. 21 Vazba umožňující posun ve směru osy y_Vazba RBE2 

Obr. 22 Sestava celého projektoru s rámkem 
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5. Materiálové vlastnosti rámku 

Obchodní název materiálu Zytel HTN51G35HSL NC010. Jedná se o produkt 

společnosti DuPont. Jedná se o kvalitní vysoko pevnostní, teplotně stabilní semikrystalický 

materiál s 35% vyztužením skelnými vlákny a polyamidovou pryskyřicí. Materiálové 

vlastnosti jsou převzaty z materiálového listu firmy DuPont [6]. 

Hustota 1470 kg/m3 

Napětí na mezi pevnosti 220 MPa 

Poměrná deformace na mezi pevnosti 2,4%  

Modul pružnosti v tahu 12500 MPa 
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6. Tvarové a rozměrové varianty rámku 

V tomto bodě si představíme všechny tvarové a rozměrové varianty nosného rámku 

předního světlometu. Tento rámek tvoří nosný systém modulu světlometu. Vstupními 

konstantními parametry konstrukce je šest pevných bodů. Ve třech z nich je k rámku pomoci 

šroubků připevněn projektor a pomocí dalších tří, je rámek připevněn k zadní části 

světlometu. Dalším důležitým faktorem je požadavek neovlivnění vnitřní plochy rámku 

teplotou od zdroje světla. Cílem je dosáhnout hodnoty první vlastní frekvence větší nebo 

rovno 70 Hz. Tato hodnota je jen teoretická, ve skutečnosti ji za provozu nedosáhneme, 

protože se rámek bude pohybovat v oblasti nižších hodnot frekvencí spolu s celým systémem 

reflektoru. Vypočtená hodnota nejnižší vlastní frekvence samostatného rámku nám zaručuje 

správné chování rámku během jízdy. Bylo ověřeno experimentem, že rámek bude dostatečně 

tuhý, a tedy světlo nebude kmitat. Dalším požadavkem je dosáhnout „pomyslné rovnováhy“ 

mezi nejnižší vlastní frekvencí a hmotností, jak bylo zmíněno v úvodu této práce. 

6.1 První výpočtová varianta  

Tento model kopíruje současné konstrukční provedení rámku, ze kterého budou 

vznikat další varianty. Tvar a rozměry jsou bez úprav převzaty ze zadání společnosti Varroc 

Lighting Systems. Pro tvorbu 3D modelu byl použit SW AUTODESK INVENTOR 

PROFESSIONAL 2015. Tloušťka jednotlivých stěn základního nosného profilu U je 2mm. 

Tloušťka žebrování je 1,5mm. Vnitřní úhel žebrování je 60°. Celková hmotnost rámku je 

0,0523 kg. 

 

 Obr. 23 Geometrie první výpočtové varianty rámku 
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Na dalších obrázcích jsou vidět výsledky výpočtu první varianty. Pro výpočet byl 

použit SW NX NASTRAN. Na obr. 24 je vidět, jaký je tvar kmitání první vlastní frekvence. 

Je zde vidět, že nejvíce „namáhanou částí“ je svislá část rámku. Tento výsledek byl 

očekávaný, protože je zde součást spojena s pružným spojovacím členem, který umožňuje 

posun ve směru jedné osy. Proto této části rámku je zapotřebí věnovat velkou pozornost a 

tuto část vyztužit. Výpočtem bylo dosaženo hodnoty nejnižší vlastní frekvence 63,5 Hz.  

 

 

 

  

Obr. 24  Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u první výpočtové 

varianty 
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Na obr. 25 je vidět relativní pole poměrné deformace, které vznikne na součásti. 

Poměrná deformace je měřítkem pro napjatost, tedy i hodnotu napětí, ale protože se jedná o 

modální analýzu, jde jen o hodnotu poměrnou, ne absolutní. V těchto místech lze odhadnout 

kritická místa, která vzniknou na skutečné součásti při kmitání touto vlastní frekvencí. Je 

vidět, že nejvyšší hodnoty napětí vznikají v ostrých přechodech žebrování svislé části rámku.  

 

 

  

Obr. 25 Analýza poměrné deformace první výpočtové varianty 
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6.2 Druhá výpočtová varianta 

Z výsledků úvodní konstrukce rámku je patrné, že nejvíce je namáhaná svislá část 

rámku. Z tohoto důvodu je zde vhodné tuto část zesílit. Vnitřní stranu rámku nelze změnit, 

z důvodu teplotního ovlivnění zdrojem světla. Zesílení profilu tedy bylo provedeno na vnější 

straně rámku. Ostatní rozměry, tedy tloušťka žeber a profil U zůstaly zachovány. Danou 

úpravou došlo ke zvýšení hmotnosti, celková hmotnost je nyní 0,0536 kg. 

 

 

 

Výsledky druhé výpočetní varianty jsou vidět na obrázcích obr. 27 respektive obr. 28. 

Zesílení svislé části rámku přineslo zvýšení hodnoty nejnižší vlastní frekvence. Takto 

upravený rámek má první vlastní frekvenci 65,56 Hz. Rovněž kritické místo, je na svislé 

části rámku. 

Obr. 26 Geometrie druhé výpočtové varianty rámku 
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Obr. 28 Analýza poměrné deformace druhé výpočtové varianty 

Obr. 27 Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u druhé výpočtové 

varianty 
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6.3 Třetí výpočtová varianta 

Jelikož zesílením nebylo dosaženo požadované hodnoty nejnižší vlastní frekvence 70 

Hz, je zapotřebí rámek vyztužit jinak. Nejvíce namáhanou částí je svislá část rámku, proto 

v této oblasti byla zvětšena tloušťka dna profilu U na 4mm. Tímto krokem dojde ke změně 

polohy těžiště a tedy změně momentu setrvačnosti a následně tedy rámek bude tužší. Další 

úpravou bylo přidání žebra k jedné z nosných části rámku jak je vidět na obr. 30. Ostatní 

rozměry zůstaly zachovány. Hmotnost rámku byla 0,0571kg. 

 

 

  

Obr. 29 Geometrie třetí výpočtové varianty rámku 

 Obr. 30 Přidané žebro 

 



32 

 

Na výsledku v Obr. 31 je vidět, že zvětšení tloušťky dna přineslo nepatrné zvýšení 

hodnoty první vlastní frekvence. Hodnota první vlastní frekvence vyšla 66,07 Hz. Nejhorší 

místa jsou opět ostré přechody žebrování, viz Obr. 32. Jelikož jsou zde velké koncentrátory 

napětí vlivem ostrých hran je vhodné, tento styl žebrování nahradit jiným stylem žeber, která 

by měla lepší přechodové plochy než je tomu u klasického žebrování.  

 

 

Obr. 31 Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u třetí výpočtové 

varianty 
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  Obr. 32 Analýza poměrné deformace třetí výpočtové varianty 
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6.4 Čtvrtá výpočtová varianta 

Následující varianta je významná tím, že ve svislé části rámku je vymodelovaný zcela 

jiný styl žebrování, než tomu bylo v minulých výpočtech. Jedná se o zakřivená půlkruhová 

žebra, která by měla mít lepší vlastnosti než je tomu u přímých žeber. Na obrázku 33 je vidět, 

jak jsou tato žebra vymodelovaná. Výsledky této varianty jsou vidět na obr. 34 a na obr. 35, 

kde lze určit místa maximálního relativního napětí. Výsledná první vlastní frekvence takto 

vyztuženého rámku vyšla 67,93 Hz. Z technologického hlediska se ovšem toto zpracování 

nedá použít, protože se zde vyskytují místa, ve kterých je velká koncentrace materiálu. 

V těchto místech se můžou vytvořit chyby, které vzniknou při chladnutí materiálu, např. 

pnutí, nestejnorodost materiálu. Z tohoto důvodu je nevhodné tuto variantu použít. 

 

 

 Obr. 33 Geometrie čtvrté výpočtové varianty rámku 
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Obr. 34 Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u čtvrté výpočtové 

varianty 

Obr. 35 Analýza poměrné deformace čtvrté výpočtové varianty 
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6.5 Pátá výpočtová varianta 

Tato varianta vychází ze čtvrté výpočetní varianty, agvšak jsou zde zohledněna 

technologická hlediska výroby dílu. V kritických místech jsou vytvořeny otvory, které nám 

zajistí rovnoměrné chladnutí materiálu při výrobě. Další úpravou bylo zesílení tloušťky 

hrany válcovitého spojovacího místa. Tloušťka byla zvětšena na 4mm. Poslední úpravou 

v této variantě bylo přidání žebra v jedné z nosných částí rámku.  

 

 

 

 

Obr. 36 Geometrie páté výpočtové varianty rámku 

Obr. 37 Vystužené části rámku 
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Takto zvolené úpravy přinesly výrazné zvýšení hodnoty první vlastní frekvence, která 

je nyní 69,08 Hz. Ovšem tato zvolená úprava přinesla i poměrně velký nárůst hmotnosti. 

Hmotnost rámku páté výpočtové varianty je 0,0627 kg. Na obrázku 39 je vidět, že došlo díky 

jinému způsobu žebrování ke snížení hodnoty poměrné deformace v kritických místech.   

 

Obr. 38 Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u páté výpočtové 

varianty 
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Obr. 39 Analýza poměrné deformace páté výpočtové varianty 



39 

 

 

6.6  Šestá výpočtová varianta 

Protože u páté výpočtové varianty bylo dosaženo velkého nárůstu hodnoty první 

vlastní frekvence, proto se další výpočtová varianta bude odvíjet od této varianty. Geometrie 

je zde pozměněna v několika místech. Za prvé se jedná o zvětšení tloušťky dna vodorovné 

části U profilu. Tato tloušťka byla zvětšena na 4 mm. Další změnou je zvětšení šířky o 1 mm 

zakřiveného žebrování ve svislé části rámku. Poslední úpravou je protažení žeber u jedné 

z nosných válcových části rámku. Všechny tyto změny je možno vidět na obrázku 40. 

Všechny tyto změny vedly k navýšení celkové hmotnost rámku. Hmotnost je nyní 0,0662 

kg.  

 

 

Na obrázcích výsledků v obr. 41 respektive obr. 42 je vidět, že změny, které byly 

provedeny u této výpočetní varianty, byly dostačující na to, aby výsledná první vlastní 

frekvence byla vyšší než 70Hz, což bylo klíčovým kritériem zadání. Bylo dosaženo výsledné 

hodnoty první vlastní frekvence 70.14 Hz.  

Obr. 40 Geometrie šesté výpočtové varianty rámku 
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Obr. 41 Tvar kmitání nejnižší vlastní frekvence u šesté výpočtové 

varianty 

Obr. 42 Analýza poměrné deformace šesté výpočtové varianty 
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7. Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na výpočet základních dynamických vlastností zadané 

součásti. Přesněji se jednalo o výpočet vlastních frekvencí součásti, která je důležitým 

nosným prvkem současné konstrukce automobilových světlometů. Cílem bylo dosáhnout 

hodnotu první vlastní frekvence kmitání nejméně 70 Hz. Dále bylo zapotřebí zohlednit 

celkovou hmotnost rámku, bylo snahou ji co nejméně zvýšit.  

Zadání a všechny výpočetní programy potřebné k vypracování poskytla mezinárodní 

společnost VARROC LIGHTING SYSTEMS. Programy, které byly použity pro zpracování 

této bakalářské práce jsou tyto: Autodesk Inventor Professional (studentská verze), ANSA a 

NX Nastran. SW Autodesk Inventor Professional byl použit pro tvorbu geometrických 

modelů. SW ANSA se používal pro tvorbu MKP sítě a zadávání okrajových podmínek. SW 

NX Nastran byl použit pro výpočty konečnoprvkových modelů součástí a pro následnou 

vizualizaci výsledků.  

Třetí a čtvrtá kapitola je věnována tvorbě konečnoprvkových modelů. Třetí kapitola 

se zabývá tvorbou MKP sítě. Je zde popsáno, jaká kritéria byla použita pro tvorbu 

konečnoprvkové sítě. Jak již bylo zmíněno, pro tvorbu MKP sítě byl použit SW ANSA. 

Tento SW umožňuje generování povrchové a následně objemové sítě. Po vygenerování a 

úpravě povrchové sítě, tak abychom ji optimalizovali, se následně vytvoří objemová MKP 

síti. Síť je tvořena tetraedry s meziuzly. Počet elementů šesté výpočetní varianty, kde bylo 

dosaženo požadované hodnoty první vlastní frekvence 70 Hz je 41108 elementů. Čtvrtá 

kapitola popisuje okrajové podmínky součásti. Zde byly použity vazby pro simulování 

uchycení součásti v praxi. V této práci byla použita speciální vazba RBE2, která nám 

zaručuje pevné spojení součásti. Tato vazba má širokou možnost použití. Pomoci této vazby 

byly nahrazeny spoje, které jsou realizovány šrouby, dále jsme vazbou nahradili pružné 

spojovací členy, které neměly na výpočet prakticky žádný vliv a můžeme si je dovolit 

zanedbat. 

Šestá kapitola je věnována výsledkům jednotlivých variant rámku. Byly zadány 

geometrické rozměry rámku, viz bod 6.1 První výpočetní varianta. Na této součásti byla 

vypočtena první vlastní frekvence s hodnotou 63,5 Hz s hmotností 0,0523 kg. Tato výpočetní 

varianta posloužila jako předloha, ze které se následně odvíjely další výpočtové varianty. 

V dalších bodech výpočtu byla geometrie nosného rámku optimalizována tak, aby přinesla 

nárůst hodnoty první vlastní frekvence s tím, že hmotnost rámku by se měla co nejméně 
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měnit. Jednalo se o zvětšování tlouštěk stěn a žebrování, přidávaní žebrování k nosným 

částem rámku, změny přechodů jednotlivých ploch tedy změnou stylu žebrování. Zde bylo 

zapotřebí zohlednit technologická kritéria pro výrobu rámku. Bylo snahou předejít místům 

s velkou koncentraci materiálu, tak abychom v těchto místech předešli defektům materiálu, 

které by mohly vzniknout při technologickém postupu výroby. Chyby mohou být tyto: velká 

vnitřní pnutí způsobená odlišnou rychlostí chladnutí, nestejnorodost materiálu a jiné. Dalším 

kritériem byla minimální tloušťka stěn, které lze danou technologií vyrobit. Minimální 

hodnota tloušťky stěny je 1,5 mm, tento údaj nám zaručuje dobré zatékání materiálu do 

formy, aby nedocházelo k chybám materiálu, jakými jsou dutiny, řídká místa a další. 

Požadovanou vlastní frekvencí 70Hz bylo dosaženo až osmou geometrickou variantou 

rámku, viz bod 6.6 Šestá výpočetní varianta. V této variantě se prolínají dva styly žebrování, 

což se ukázalo jako nejlepší možná varianta, co se týče porovnání hodnoty první vlastní 

frekvence a celkové hmotností rámku. Výsledná vlastní frekvence je 70,14 Hz a celková 

hmotnost rámku 0,0662 kg.  
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7.1 Tabulka výsledků 

V této závěrečné kapitole je uvedena přehledná tabulka s vypočtenými prvními třemi 

vlastními frekvencemi, celkovou hmotnostní rámku, s celkovými počty objemových 

elementů a celkovými počty uzlů modelu. Jak je vidět, tak pro dosažení vyšších vlastních 

frekvencí je zapotřebí zvětšovat (přidávat) materiál. Tedy je potřeba danou součást více 

vyztužit, aniž bychom porušovali technologické požadavky. Je vidět, že mezi první a druhou 

výpočetní variantou je rozdíl prvních vlastních frekvencí 2,06 Hz, a rozdíl hmotnosti 

materiálu činí 0,0013 kg. Kdežto mezi pátou a šestou výpočetní variantou je rozdíl prvních 

vlastních frekvencí 1,06 Hz, tedy skoro poloviční a rozdíl hmotnosti materiálu 0,0035 kg, 

což je skoro trojnásobek rozdílu hmotností mezi první a druhou výpočetní variantou. Je zde 

patrné, že čím více se blížíme mezní hranici 70 Hz, tak se vlastní frekvence zvedá po menších 

přírůstcích, přestože součást vyztužujeme větším množstvím materiálu. 

Výpočetní 

varianta 

První 

vlastní 

frekvence 

[Hz] 

Druhá 

vlastní 

frekvence 

[Hz] 

Třetí  

vlastní 

frekvence 

[Hz] 

Hmotnost 

[kg] 

Počet 

elementů 
Počet uzlů 

První 63,5 136,6 151,9 0,0523 32274 62326 

Druhá 65,56 137,86 151,72 0,0536 33593 64698 

Třetí 66,07 141,6 158,86 0,0571 35963 67372 

Čtvrtá 67,93 142,8 164,8 0,0591 37535 69349 

Pátá 69,08 143,86 168,11 0,0627 38721 71355 

Šestá 70,14 144,76 168,74 0,0662 41108 74259 

 

 

Z analýzy výsledků vyplývá, že zvýšení nejnižší hodnoty vlastní frekvence došlo o 

10,5 % vůči počáteční konstrukci. Současně však došlo ke zvýšení hmotnosti součásti o 26,6 

%. Toto větší zvýšení hmotnosti je způsobeno nemožností zvyšovat výšku základního 

profilu rámku, která je dána funkčními vlastnostmi a umístěním rámu ve světlometu. 

Prioritní hodnoty, splnění požadavku na hodnotu nejnižší vlastní frekvence, však bylo 

dosaženo. 

Tab. 1 Tabulka výsledků 
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