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Seznam použitého značení, symbolů a značek 
 

C Stupně celsia °C 

CP Process Potential - Ukazatel přesnosti procesu ‒ 

d2 Střední průměr závitu mm 

d3 Malý průměr závitu mm 

dm1 Průměr střední roztečný - pastorek mm 

dm2 Průměr střední roztečný - kuželové kolo mm 

ECE 

Economic Comission for Europe - Evropský předpis 

technických požadavků pro Evropu  

EHK Evropská hospodářská komise  

f Koeficient pro tření mezi vedením a závitem šroubu ‒ 

Fa1 Axiální síla v kuželovém převodu N 

FD Výsledná síla působící na rameni uložení N 

FMVSS 

Federal Motor Vehicle Safety Standard - Standardizační 

směrnice řešící oblast osvětlení v USA (podobné znění jako 

SAE)  

Fn Normálová síla v kuželovém převodu N 

FN Axiální síla ve spojce N 

FO Osová síla ve šroubu N 

FOŠ Osová síla ve šroubu (šnekové soukolí) N 

Fr1 Radiální síla v kuželovém převodu N 

FT Tečná síla ve spojce N 

Ft1 Obvodová síla v kuželovém převodu N 

FTŘ Třecí síla ve spojce N 

FTV Výsledná síla působící ve spojce N 

Fn Normálová síla v kuželovém převodu N 

FN Axiální síla ve spojce N 

fZ Tření na závitu šroubu ‒ 

FZ Síla působící kolmo na šroub N 

GF Plnivo plastových materiálů s obsahem skelných vláken % 

H Horizontální osa ° 
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h 

Vzdálenost od středu pevného bodu do středu kulové plochy 

kloubového pouzdra 
mm 

HDG Rozhraní mezi světlem a tmou  

hP šířka stěny uložení pro šroub mm 

HV Horizontálně vertikální osa ° 

i12 Převodový poměr kuželového převodu ‒ 

iŠ Převodový poměr šnekového převodu ‒ 

kS Bezpečnost k mezi kluzu ‒ 

kSŠ Bezpečnost k mezi kluzu (šnekové soukolí) ‒ 

l Změněná délka tělesa mm 

l0 Původní délka tělesa mm 

lC funkční délka spojky mm 

lP délka ramene spojky mm 

LWR Regulace dosahu světla  

Mk1 Krouticí (utahovací) moment na kuželovém pastorku N∙m 

Mk1Š Krouticí moment na šneku N∙m 

Mk2Š Přepočtený krouticí moment na šnekovém kole N∙m 

MKP Metoda konečných prvků  

MU Utahovací moment šroubu N∙m 

p Tlak působící na ramena spojky MPa 

PA Polyamid  

PBT Polybutylenterftalát  

PC Polykarbonát  

PES Polyesthersulfon  

Ph Stoupání závitu mm 

POM Polyoxymetylén  

Re Mez kluzu materiálu MPa 

Rm Mez pevnosti v tahu MPa 

RPS 

Reference Point Systém - Systém referenčních měřících bodů, 

podle kterých se kontroluje vzájemná poloha dílů v automobilu  

S Plocha šroubu mm2 

SAE 

Society of Automotive Engineers - Standardizační směrnice 

řešící oblast osvětlení vozidel v USA  
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SP Plocha, na kterou působí tlak p mm2 

SŠ Plocha šroubu u šnekového převodu mm2 

STK Stanice technické kontroly  

T1, T2, T3 Jednotlivé tolerační rozměry mm 

TA Aritmetická tolerance mm 

TS Statistická tolerance mm 

tv Čas, za který se naplní forma s 

UV Ultrafialové záření  

V Vertikální osa ° 

VOL/L Vizuální optické zaměření vpravo  

VOL/R Vizuální optické zaměření vlevo  

WK Modul průřezu závitu šroubu mm3 

x1 Vzdálenost při dojetí na doraz B zprava z vyrovnané polohy mm 

x2 Vzdálenost při dojetí na doraz A zprava z vyrovnané polohy mm 

z1 Počet zubů kuželového pastorku ‒ 

z1Š Počet zubů na šneku ‒ 

z2 Počet zubů kuželového kola ‒ 

z2Š Počet zubů šnekového kola ‒ 

α Úhel záběru ° 

αL Úhel, o který se vyhne maximálně vyhne rám doleva ° 

αR Úhel, o který se vyhne maximálně vyhne rám doprava ° 

αS, βS, δS Úhly odměřené z Hella výkresu pouzdra (Halteru) ° 

αZ Úhel lichoběžníkového závitu ° 

γ Třecí úhel závitu u šroubu (šnekové soukolí) ° 

δ1 Úhel roztečného kužele ° 

εb Poměrná výška tělesa ‒ 

εl Poměrné zkrácení tělesa ‒ 

ηlož Účinnost ložiska (ložiskového pouzdra) ‒ 

ηpř Účinnost šnekového převodu ‒ 

ηpřevodu Účinnost kuželového převodu ‒ 

ϑ Poissonův poměr ‒ 

π Matematická konstanta ‒ 

σ Napětí v tahu MPa 
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σp Potřebné napětí MPa 

σRED Redukovaném napětí ve šroubu MPa 

σREDŠ Redukované napětí ve šroubu (šnekové soukolí) MPa 

σT Tahové napětí v pohybovém šroubu MPa 

σTŠ Tahové napětí pohybového šroubu (šnekové soukolí) MPa 

τK Smykové napětí v pohybovém šroubu MPa 

τKŠ Smykové napětí pohybového šroubu (šnekové soukolí) MPa 

φ´ Třecí úhel závitu ° 

ψ Úhel stoupání závitu ° 

ψ´ Úhel stoupání závitu u šroubu (šnekové soukolí) ° 
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Úvod 

 

V úvodu této diplomové práce bych chtěl zmínit, že přední světlomet je jedním 

z nejdůležitějších světelných prvků automobilu. V dnešní době se světlomet nepovažuje pouze  

k tomu, aby byl automobil vidět, ale především je kladen důraz, aby řidič viděl pokud možno 

co nejlépe na vozovku a její blízké okolí, přitom však neoslnil řidiče v protijedoucím vozidle. 

Na celosvětovém trhu lze pozorovat neustálý vývoj a nastup stále nových a nových 

technologií. Moderní světlomety se vyrábějí v mnoha variacích od reflektorových systémů, přes 

projekční systémy (např. xenonové, bixenonové moduly) až k LED technologii. V poslední 

době se začíná mluvit o světlometech, které využívají laserové záření ke zdroji světla 

technologii tzv. OLED (koncept Audi). Nyní se automobilky a výrobci světlometů zaměřují na 

vývoji MATRIX LED SYSTÉM ve zkratce tento systém funguje na bázi trvalého dálkového 

světla, které využívá zapínání a vypínání LED diod. 

Všechny světlomety dnes podléhají vysokým designovým nárokům, kde si zákazník 

přeje vyrobit světlomet různých tvarů a velikostí, vše je zakryto designovými díly (tzv. 

rámečky) různých barev, povrchů, struktur, to vše bez jediné sebemenší vady na kráse. Tyto 

požadavky jsou označovány jako zákaznická data. Výrobce tedy musí plnit stále složitější 

požadavky na celkový vývoj světlometu a musí dosáhnout požadavkům zákazníka, ale 

především požadavkům legislativním. Světlomet musí po důkladné kontrole odborníky v prvé 

řadě správně a dostatečně svítit. I když požadavky automobilek jsou mnohdy tvrdší než zákon. 

Konstrukce světlometů je čím dál náročnější, proto světlomety musí splňovat přísná 

kritéria homologace, mezi které patří ruční výšková a stranová korekce nastavení hlavního 

světlometu. Většina drtivá případů je řešená soustavou nastavovacích šroubů. Za účelem 

zjištění hystereze v nastavovacím systému světlometu, kdy hraje velkou roli ve správné 

funkčnosti světlometu a i tedy o celkovém nastavení světlometu  a následné připravenosti pro 

zákazníka. Téma diplomové práce vzešlo v kooperaci s firmou HELLA AUTOTECHNIK 

NOVA, s. r. o.  
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Obr. 1 – Ukázka MATRIX systému svícení [9] 

 

Cíle diplomové práce: 

1 – Detailně popsat proces nastavení světlometu, možné varianty nastavení. Popsat vznik 

hystereze 

2 – Detailně popsat a vysvětlit způsob testování podle požadavků jednotlivých automobilek 

(VW, AUDI, DAIMLER). Vytvořit porovnání jednotlivých automobilek. 

3 – Vytvořit vzorový systém nastavení světlometu a jeho varianty, vyhodnotit jednotlivé 

přispěvatele na hysterezi (na základě tolerancí, na základě silových poměrů v nastavení, na 

základě zvolených technologií, na základě volby materiálu a jeho vlastností, na základě 

vzájemné polohy nastavovacích prvků – závitů, kluzných uložení, polohy těžiště, apod.) 

4 – Zhodnocení hystereze u komplikovaného systému nastavení u stávajícího projektu, Návrh 

resp. doporučení řešení na minimalizaci hystereze v systému 
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1. Konstrukce a vývoj světlometu 
 

Předmětem konstrukce a vývoje světlometu je velmi složitý proces navzájem na sebe 

navazujících operací, ovšem nedílnou součástí tohoto procesu jsou týmy odborných lidí. Vývoj 

světlometu se dělí na dvě hlavní fáze. 

Předvývoj 

 Do první fázi vývoje světlometu lze zahrnout zákazníkem zadaná zakázka vybrané firmě 

na prvotní návrh koncepce světlometu. Výsledkem předvývoje je optický koncept a prototyp 

světlometu, u kterého nejsou doladěny detaily. Na obrázku viz níže je zobrazen průběh první 

fáze. 

 

Obr. 2 – Fáze předvývoje světlometu [13] 

 

Vývoj 

 Do druhé fáze, je bezpředmětné opět zahrnout zadání zákazníka, nyní již s požadavky 

na detailní rozpracovaní a přípravu pro sériovou výrobu. Na základě poskytnutých materiálech 

předvývoje, si zákazník nechá vypočítat cenu u jednotlivých výrobců a následně je vybrán 

jeden, kterému je vývoj přidělen. Ve většině případů je pro předvývoj a následný vývoj vybrána 

stejna firma, avšak není to pravidlem. Na obrázku víz níže je znázorněn postup při vývoji. 
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Obr. 3 – Fáze vývoje světlometu [13] 

1.1. Popis světlometu a jeho částí 

 

V této podkapitole se zabývám popisem konstrukční stavby světlometu a jeho částí, tyto 

informace jsem získal na základě praktických zkušeností ve společnosti Hella. Téměř všechny 

díly světlometu můžeme označit za tenkostěnné. Obálku světlometu tvoří především pouzdro a 

krycí sklo, dále díly jako centrální konektor, těsnící krytky a ventilační elementy. Velmi vysoké 

nároky jsou kladeny designové, pohledové a kvalitativní na díly umístěné uvnitř světlometu. 

Mezi další díly patří rámečky, které plní dekorativní funkci a reflektory, které musí zároveň 

plnit funkci světelnou. Dále se uvnitř světlometu nacházejí díly, které plní pouze funkční 

stránku podstaty, z vnějšku automobilu nebývají vidět napřímo, to jsou např. žárovky. Nejsou 

však na ně kladeny designové nároky.  

Mezi nejdůležitější prvky patří nosné rámy, uchycovací elementy, nastavovací elementy, 

šrouby, krokový motor, svazek kabelů, objímky žárovek, žárovky a plechy jako tepelná 

ochrana. Světlomet by bez těchto dílů nebyl zcela funkční, jsou tedy jeho nedílnou součástí. 

Mnoha z dílů podléhá standardizaci, což má také vliv na cenu světlometu, avšak některé jsou 

pro daný projekt specifické a je třeba je vymyslet a vyrobit.  
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Obr. 4 – Schéma rozpadu světlometu [18];[19] 

 

1.1.1 Obalové díly světlometu 

 

Mezi základní stavební jednotky obalových dílů patří pouzdro a krycí sklo. Tyto dva díly 

zaujímají maximální zástavbový prostor světlometu, který je od automobilky k dispozici. 

 Pouzdro „Housing! 

Na pouzdro nejsou zpravidla kladeny vysoké designové nároky, zároveň jsou ale 

kladeny vysoké pevností nároky i za zvýšených teplot (cca 100°C). Pouzdro vyplňuje 

zástavbový prostor v kapotě a pomocí úchytů je připevněno ke konstrukci automobilu. 

 

Obr. 5 – Pouzdro světlometu (housing) 
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 Krycí sklo „Kas“ 

Krycí sklo, je vyrobeno z čirého plastu PC (polykarbonátu), je vsazeno do lepícího 

kanálu v tělese, vyplněného těsnícím tmelem a je zajištěno sponami. Sklo je ošetřeno lakem 

UVHC3000 nebo UVT610 o tl. 8-12 μm. Lak zvyšuje odolnost povrchu proti poškrábání a 

obsahuje UV filtr, jenž zabraňuje žloutnutí materiálu krycího skla. Nanášení v rámci Hella 

je technologií stříkání. Krycí sklo na (Obr. 6) je opatřeno modernizací, tedy rámem okolo 

skla, které se poté lepí do příslušných drážek pouzdra světlometu. 

 Těsnící krytky 

Tyto prvky neboli těsnící krytky zajišťují možnost výměny žárovek, jsou 

standardizované dle různých průměrů nacházejících se na pouzdře 

 

Obr. 7 – Těsnící krytky [18] 

 Ventilační elementy 

Jsou to prvky zajišťující cirkulaci vzduchu a taktéž umožňují odpaření zkondenzované 

vody uvnitř světlometu a odmlžení světlometu. Ventilační elementy mohou být gumové 

nebo plastové, mnoha druhů a tvarů. 

Obr. 6 – Krycí sklo (kas) 
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Obr. 8 – Ventilační elementy [18] 

 Centrální konektor 

Slouží jako rozhraní mezi elektronikou světlometu a elektronikou vozidla, je montován 

do pouzdra. Uvnitř světlometu jsou do něj zapojeny svazky kabelů, které ovládají různé 

světelné funkce, krokový motor a další elektronicky řízené součásti. 

 

Obr. 9 – Centrální konektor [18] 

 Fixační elementy 

Fixační elementy lze též považovat za uchycovací prvky u světlometu a zároveň plní 

funkci nastavení polohy rozsahu pro vyrovnání pozice vůči světlometu a karoserii. Fixační 

prvek plní svoji funkci pouze tehdy, je-li dodržena konstantní šířka spáry mezi krycím 

sklem a okolními díly karoserie, jsou to např. kapota, nárazník, blatník a mřížka chladiče. 

Fixační prvky jsou vyrobeny tak, při vyvinutí jakéhokoliv nárazu či určitého tlaku prasknou 

a uvolní světlomet. Jinými slovy slouží tyto prvky jako bezpečnostní kvůli ochraně chodců 

při střetu s automobilem. 
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Obr. 10 – Fixační elementy [18] 

1.1.2 Vnitřní díly světlometu 

 

U této skupinky můžeme díly rozdělit na díly pohledové, které se jeví jako viditelné a 

dekorativní s důrazem na design a kvalitu. Dále na díly nepohledové, nejsou avšak 

z vnějšku vidět, je zde kladen důraz na funkčnost dílů. 

 Pohledové díly 

Pohledové díly světlometu, jsou velmi důležitými komponenty právě proto, protože 

konečný design kooperuje s designem celého automobilu, tj. ladnost křivek karoserie 

automobilu a světlometu, ladnost, mohutnost, dravost nebo i návaznost jednotlivých dílů 

celkové karoserii vozu. Mezi pohledové (dekorační) díly se řadí krycí rámečky, okrasné 

rámečky, reflektory, dekorativní lišty a v některých případech se jedná i o optická skla. 

Obr. 11 – Dekorativní lišta 

Obr. 12 – Vnitřní dekorativní lišta 
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 Nepohledové = funkční díly 

Tyto díly zajišťují nějakým způsobem správnou funkci světlometu jako je směr 

světelného kuželu, intenzita světla a v případě moderních AFS světlometů také správné 

natáčení čočky, nebo i celého modulu. Nepohledové vnitřní díly mohou vyztužovat nebo 

fixovat některé díly, tak zajišťovat nastavitelnost a pohyb reflektorů, rozvádět elektrické 

řídící signály nebo odvádět teplo z kritické oblasti. 

Obr. 13 – Pohledová lišta včetně blinkru 

Obr. 14 – Chladič modulu, držák nastavení, nastavovací šroub 

Obr. 15 – Motorek, pouzdro (halter), pohybový šroub 

Obr. 14 – Chladič modulu, držák nastavení, nastavovací šroub 
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2. Popis procesu nastavení světlometu 

 

První proces nastavení světlometů vzniká přímo ve výrobním závodě ve specializované 

laboratoři, tento úkon se uskuteční na tzv. Goniometru. V této laboratoři jsem si vyzkoušel 

proces nastavení světlometu za pomocí kolegů příslušné laboratoře. Druhý proces nastavení 

vzniká např. montáži světlometu do vozidla, nebo také po nějaké době v provozu, čili při STK.  

Při konstrukci jednoduššího nebo složitějšího světlometu, je velmi kladen důraz na 

hysterezi v mechanickém nastavování světlometu neboli padání světelné hranice. 

Nejčastější příčiny jsou dány:  

a) teplotní roztažnost, způsobuje deformace dílů 

b) vlivem tepla z okolí (teplo generované světelnými funkcemi uvnitř světlometu) 

dochází k posunu (zdvihu – padání) hranice světlo – tma 

c) nastavení výšky této hranice se může časem účinkem teploty nevratně změnit 

d) uvolnění zamrzlých napětí vzniklých při vstřikování dílů 

e) na základě silových poměrů v nastavení, tolerancí, vzájemné polohy nastavovacích 

prvků (kluzná uložení, závity, poloha těžiště) 

 

Obr. 16 – Kontrolní stanice pro měření hystereze a padání hranice světlo-tma 
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2.1 Detailní popis procesu nastavení 

 

Detailní popis zahrnuje, že reflektory nebo projektory a další vnitřní části světlometu 

jsou upevněné k pouzdru světlometu. Mezi tyto komponenty patří nastavovací elementy, 

které zajišťují nastavitelnost a pohyb reflektoru ve světlometu. Kvůli výrobním a 

montážním tolerancím světlometu a též omezenému zástavbovému prostoru, musí byt u 

montáže zaručena určitá kompenzace odchylky. Rozsah a vlastnosti pro regulaci jsou dána 

specifickou normou anebo zákaznickými specifikacemi. Základní rozhraní by mělo být 

nastaveno v rozsahu minimálně 2° až 3°, aby bylo možné eliminovat výrobní tolerance 

světlometu. Tolerance se nejčastěji pohybuje v rozsahu +/- 1°.    

 Zajištění možnosti regulace je potřeba ještě kvůli výškovému nastavení světelného 

kužele, kompenzující vliv proměnlivého zatížení náprav, resp. příčného náklonu na směr 

světla. Rozsah tohoto seřízení se pohybuje v rozmezí přibližně 3° až 4°. Požadavky na 

nastavení konkrétních provedení světelných zdrojů jsou dány diagramy v zákaznických 

specifikacích.  

 

 

 

 

Obr. 17 – Seřizovací schéma pro halogenové světelné 

zdroje [2] 

Obr. 18 – Seřizovací schéma pro BI-Xenonové světelné zdroje [2] 



23 
 

2.2  Přehled základních podskupin dílů světlometu 

 

V dnešní době, kdy jsou světlomety technicky vyspělejší a propracovanější je nutné 

počítat s narůstajícím počtem dílů, zvláště pak u modernějších vozidel. Světlomet jako 

takový je pak složen z mnoha částí, pro větší přehlednost se komponenty řadí do 

posloupnosti podskupin, nejlépe také standardizovaných. Pro představu viz obrázek níže, 

co je myšleno přehledem podskupin. Dále se budu zabývat již pouze popisem podskupiny, 

která obsahuje prvky zajišťující spojení mezi reflektorem a pouzdrem světlometu. 

 

Obr. 19 – Podrobné schéma podskupin světlometu [19] 

 

Pro názornost podskupiny nastavování (adjustment) je na schématu viz (Obr. 20) 

vyobrazeno rozmístění dílů nastavovacího mechanismů s vyznačením kloubových prvků 

šroubovacích, jednodílných a montovaných v ose na parabolu světlometu. 
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Obr. 20 – Skupina nastavování [17];[19] 

 

Legenda:  Adjusting element – Nastavovací prvek 

  Headlamp leveling system – Systém vyrovnávání světlometů 

Bracket for headlamp leveling system – Konzola pro systém vyrovnávaní             

světlometů 

  Coupling rod – Spojovací tyč 

  Joint unit -  Spojovací jednotka 

  Pivot unit – Otočná jednotka 

  Adjustment screw / drive wheels – Nastavovací šroub / hnací kola 
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2.3 Konstrukční popis funkce nastavovaní světlometu 

 

Nejdříve bych začal u vozidel s halogenovými světlomety, kde nastavování sklonu 

světlometů se provádí ručně, takřka v kabině automobilu ve většině případů otočným 

voličem umístěným na přístrojové desce. Naopak vozidla vybavená světlomety 

s xenonovými výbojkami však musí mít automatickou regulaci sklonu světlometů a správně 

i ostřikovače světel. Použití těchto dvou podpůrných systémů je předepsáno zákonem. 

Automatická, nebo ruční regulace sklonu světlometů i ostřikovače světel má zabránit 

oslňování ostatních účastníků silničního provozu. 

Xenonové výbojky vytvářejí téměř bílé světlo o zhruba 2,5 krát větší intenzitě. Z těchto 

důvodů systém automatické regulace sklonu světlometů koriguje dosvit světelného kuželu 

během jízdy. Ostřikovače světlometů zase udržují čelní plochu světlometu čistou, aby 

nedocházelo k úniku světelných paprsků ze světelného kužele. Tyto paprsky mohou 

oslňovat nejen ostatní účastníky silničního provozu, ale za špatných povětrnostních 

podmínek mohou způsobovat sebe oslnění. 

Když vezmeme na vědomí, že brzdící a akcelerující automobil má jiný sklon, dochází 

k tzv. houpání kolem příčné osy automobilu. Společně s karoserií se naklánějí i světlomety 

umístěné v přední časti vozu. Důvod, aby tedy nedocházelo ke změnám dosvitu světlometů 

vlivem houpání vozu, jsou tělesa světlometu vybavena krokovým motorem. Všechny tyto 

informace jsem zpracoval na základě informací od kolegů konstruktérů.  

 

Obr. 21 – Nastavení světlometů podle zatížení a jiných vlivů [1] 
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 Nastavení sklonu světlometů pracuje na bázi údajů ze dvou snímačů. Jeden je umístěn 

na přední nápravě a druhý na zadní. Po zapnutí světel se paraboly světlometů nejprve sklopí 

do nejnižší polohy, potom zaujmou polohu určenou zatížením náprav. Tenhle proces se 

nazývá referencování polohy. Lépe řečeno elektrické nastavení přes systém vyrovnání 

světlometů. Systém reaguje i u stojícího vozidla, např. při nastoupení osob nebo vyložení 

nákladu. 

 

 

2.4 Mechanický princip a zásady při nastavovaní světlometu 

 

Mechanický princip jsem pochopil na základě podpůrných materiálů, které mi poskytla 

společnost Hella. Principem je, že světlomet musí být plně nastavitelný. Kvůli stále 

přísnějším výrobním a montážním tolerancím světlometu a vozidla, odchylujícím světlo 

z jeho správné pozice, musíme zajistit jeho nastavení do požadované pozice. 

 

Obr. 23 – Systém nastavování světelného zdroje [11] 

Obr. 22 – (1 – světlomet včetně krokového motorku, řídící jednotka; 2 – řídicí jednotka ABS; 3 – řídicí jednotka 

panelu přístrojů; 4 – snímač zatížení zadní nápravy; 5 – snímač zatížení zadní nápravy) [1] 
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1 – Horizontální osa nastavení 

2 – Prvky nastavování 

 

Určité nastavení se provádí skrze nastavení osvětlovacích systémů ve vodorovném 

směru (horizontální nastavení) a svislém směru (vertikální nastavení). Otočné osy regulačního 

pohybu jsou tímto definované skrz pozici upevňovacích míst. V mé sestavě světlometu, jsem 

zvolil rozmístění bodů, podle varianty A, která je více popsána v nastavitelnosti systému 

osvětlení. 

 

 Kinematika nastavení 

Kinematika potřebná pro nastavení světlometu (základní nastavení + funkce LWR) musí 

být zcela a jednoznačně určena. LWR -  regulace dosahu světla. První spojovací bod musí 

absorbovat síly ve směru x, y, a z. Druhý bod připevnění, který je odsazený vodorovně od 

prvního, musí absorbovat síly ve směru x a z. Třetí upevňovací bod (LWR) absorbuje síly pouze 

ve směru x (Prevence radiálních sil pro LWR). Pro realizaci boční kompenzace je třeba použít 

otevřené klouby. To je nezbytné k vyrovnání, jak posunu způsobeného otočným pohybem, tak 

výrobních tolerancí.  

 

Obr. 24 – Schéma rozmístění nastavovacích směrů na rámečku projektoru [42] 



28 
 

 Nastavitelnost systému osvětlení 

Pro správnou realizaci nastavitelnosti osvětlovacího systému musí být použito minimálně 

tří nastavovacích bodů v pouzdře světlometu, kde dva nebo dokonce všechny tři jsou 

nastavitelné. Jsou to tedy otočné osy nastavovacího pohybu, které jsou vymezeny přes polohu 

upevňovacích bodů. Rozmístění upevňovacích bodů v základním systému nastavování jsou 

v podstatě tři existující varianty viz (Obr. 25). 

Ve skutečnosti se preferuje, nebo spíše měla by být cílem varianta A, která je nejčastěji 

používaná. Ta má tu výhodu, že oba nastavovací pohyby mohou být provedeny pouze jediným 

nastavovacím bodem. To znamená snadnější nastavení světlometů, které téměř všichni 

zákazníci chtějí. Z tohoto hlediska varianty B a C mohou být považovány za kompromisy, které 

by měly být použity právě tehdy, pokud nelze realizovat variantu A. Varianta B, obsahuje dva 

vertikální nastavovací body, které jsou nezávisle ovládané. V případě příležitostí může být 

použita verze C. Použití varianty C se snižují náklady a zvyšuje bezpečnost odstraněním 

náchylných přenosů např. přenos vibrací. V zásadě mohou být všechny varianty uspořádány 

vzhůru nohama (obráceně), čehož se také často využívá. Pro názornost (Obr. 26), kterými prvky 

se nastavuje správná funkčnost světlometu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Schéma rozmístění nastavovacích bodů [3] 
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2.5  Popis vzniku hystereze 

 

Hysterezi lze jinak definovat jako maximální přípustnou toleranci, kterou uvádí 

zákazník (VW, AUDI, DAIMLER, aj.) ve specifikaci. Na základě toho automobilky 

(zákazník) uvádějí např. ± 0,2% což odpovídá 20 mm na 10 metrové vzdálené zdi. 

Nastavování vertikální i horizontální se nastavuje podle kříže, který je zobrazen na zdi, která 

je 10 m vzdálená a pomocí nastavovaní, které je uvedeno v bodech této kapitoly. Následuje 

úkon, který je požadován, poté zjišťujeme max. přípustnou hysterezi. Pokud přesáhne 

toleranci, vzniká problém této práce tj. hystereze, kterou zákazník nedovoluje.  Hystereze 

vzniká za mnoho různých okolností, které se v této práci budu snažit přiblížit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Ilustrační podoba rozhraní světlo-tma a jeho tolerance (toleranční rozsah pro hysterezi) [20] 

Obr. 26 – Nastavovací prvky [18] 
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  Hystereze při manuálním nastavování – šroubovákem  

- Odkazuje se na světlomet, který je usazen do přípravku, napojen na statické pohony 

a zajištěna spínací poloha. 

- Světlomet je nastaven na základní nastavení (-1,0%) vertikálně od dolní části. 

Poloha nastavovacího prvku je vyznačena perem. 

- Napnutí světlometu nesmí být během celého testu uvolněno např. klepáním 

- Ze základního nastavení provedeme tři otáčky nahoru a pak tři otáčky zpět dolů. 

- Dále provedeme tři otáčky dolů a pak tři otáčky zpět nahoru. 

- Světlomet je nastaven na vodorovně 0 od vozidla směrem ven ve středu vozidla. 

Poloha nastavovacího prvku je vyznačena perem. 

- Potom provedeme tři otáčky u nastavovacích šroubů doleva a pak tři otáčky zpět 

doprava. 

- Za další provedeme tři otáčky u nastavovacích šroubů doprava a pak tři otáčky zpět 

doleva. 

Vůle nastavovacího šroubu (koncového zákaznického rozhraní) až k účinnému 

nastavovacímu prvku např. vřetene není vzata v posouzení, ale bude ověřena odděleně. Pohon 

se provádí na nastavovacích šroubech. Počet rotací musí být v rámci kvalifikace definovány 

jako volba funkce přenosu. Konkrétně je tím myšleno, pro určení hystereze není hnací prvek 

A (koncového zákaznického rozhraní) označen, ale skutečný účinný nastavovací prvek B (v 

tomto případě vřeteno). Pohon se provádí na koncovém zákaznickém rozhraní A, ale počet 

otáček se započítává na vřeteno B. Aby nedošlo k vyhodnocení průběhu přenosu v procesu 

měření, po rotaci vpřed a vzad (druhá polovina kroků viz výše) musí být označení vřetena B 

v předchozí poloze. Kritérium hodnocení je takové, že maximální odchylka měření od 

základního nastavení může být maximálně 0,2%, jak vertikálně, tak i horizontálně. Pokud je 

přes hranici vzniká hystereze ve světlometu. Délka trvání testu cca ½ dne. [14] 
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 Hystereze při referencování 

Před touto zkouškou vzešly požadavky, že zkouška se provádí pouze u světlometů, 

jejichž systém vyžaduje referenční jízdu. 

- Musí být proveden referenční chod krokových motorů. 

- Světlomet je potom vertikálně nastaven na základní nastavení (-1,0%) zespodu. 

- Světlomet je nastaven na V (0) vodorovně, směrem od vozidla směrem ven ve středu 

vozidla 

- Napnutí světlometu nesmí být během celého testu uvolněno např. klepáním. 

- Znovu musí být proveden referenční chod krokových motorů. 

- Změříme počáteční pozici měření. 

- Opakujeme testovací cyklus 10x tj. provedeme desetkrát referenční cyklus 

s následným počátečním měřením. 

Kritéria hodnocení jsou taková, že maximální odchylka z 10-ti měření od počátečního 

měření může být nejvýše 0,2%, jak vertikálně, tak horizontálně. Kromě světelných paprsků 

musí být tyto odchylky kontrolovány pro další funkce osvětlení, pokud: 

- Tyto funkce osvětlení jsou poháněny systémem pohonu pomocí spojených 

nastavovacích systémů. 

- Tyto funkce osvětlení tvoří řezací linku 

Obr. 28 -  Fotografie nastavovacích prvků [14] 
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Stabilní řezací linka zůstává ve všech provozních podmínkách světlometu / automobilu 

ve své původní poloze ve svislém a vodorovném směru. Odchylka od počátečního měření může 

být nejvýše 0,2 %. Délka trvání testu ½ dne. [14] 

 

 Hystereze LWR – výškové přenastavení motorkem 

- Přejdeme do elektrické základny, pro ruční stejnosměrný motor, kde je poloha 

spínače 0. Pro automatický krokový motor provedeme referenční chod. 

- Světlomet ručně nastavíme na základní nastavení (-1,0%) zespodu. 

- Měření hranice vedení 1 = Napnutí světlometu nesmí být během celého testu 

uvolněno např. klepáním. Světlomet se elektricky pohybuje od základní polohy do 

nejnižší polohy (podle výkresu nad referenční polohu) a potom se elektricky 

přemístí zpět do základní polohy. 

- Měření hranice vedení 2 = Světlomet se elektricky pohybuje od základní polohy 

do nejvyšší polohy (podle výkresu) a potom se elektricky přesune zpět do základní 

polohy. (Tento krok je vynechán pro ruční stejnosměrný motor, pokud se podle 

pohledu pohon nemůže pohybovat výš než nula). 

- Měření hranice vedení 3 = Zaznamenáme odchylku od ručního základního 

nastavení. 

Při tomto zjišťování hystereze jsou kritéria následující. Maximální odchylka mezní hranice 

linky od manuálního základního nastavení může být maximálně 0,2 %. [14] 

 

3. Všeobecné požadavky pro nastavení světlometů 
 

Obecné body:   

 V Evropě je nastavení světlometů stanoveno předpisy ECE a předpisy SAE nebo FMVSS 

v USA. Tyto předpisy jsou všeobecně použitelné. Rozdělovací čára slouží jako značení 

nastavení hranice mezi rozsahy vyšší a nižší osvětlení. Pro správnou úpravu je nutná jasně 

rozpoznatelná mezera. Rozšířené znění předpisů a další podrobnější informace jsou zpracované 

v příloze A. 
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4. Způsoby testování jednotlivých automobilek dle požadavků a jejich porovnání 

 

V rámci vypracování tohoto bodu práce mi byly poskytnuty specifikace jednotlivých 

automobilek a způsobu testování světlometů. Specifikace mi byla poskytnuta od pana Ing. 

Juraje Chovance, vedoucího konstrukčního oddělení pro přední světlomety. Detailní popis, 

způsoby testování a tím i vzniklé porovnání mezi jednotlivými zákazníky je uvedeno více 

v příloze B. 

 

5. Praktická část  

 

V praktické části se budu zabývat výpočty v oblasti vertikálního nastavování světlometu, 

jelikož vertikální nastavovací systém hraje důležitější roli v nastavování modulu světlometu 

než systém horizontální. Z tohoto důvodu se budu zabývat pouze vertikálním systémem.  

Na (Obr. 29) je možnost vidět, kde se nachází umístění nastavovacích prvků v pouzdře 

(housingu) světlometu, díky kterým se uskutečňuje požadované nastavení. Na obrázku viz níže 

je k vidění vertikální i horizontální systém včetně nastavovacích prvků. Oba systémy vyznačují, 

v jakém směru se naklápí „modrý“ rám, na který se usazuje modul světlometu.  

 

Obr. 29 – Místa pro vertikální a horizontální nastavovaní [42] 
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Obr. 30 – Ukázka vertikálního a horizontálního nastavování bez pouzdra světlometu (housingu) [42] 

Obr. 31 – Přední pohled na nosný rám a modul [42] 
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5.1 Hodnocení možných přispěvatelů na hysterezi 

 

V této kapitole se zabývám výpočty a hypotézy určitých přispěvatelů, které by mohli 

být příčinou hystereze v mechanickém nastavování světlometu. 

a) Na základě tolerancí 
 

Vzhledem k narůstajícím požadavkům našich zákazníků na přemísťování a nastavování 

chování komponentů světlometů pod teplotou, musí být před konstrukcí součástí sestaveno 

přesné konstrukční uspořádání s ohledem na polohu a tolerance, tím i jejích rozhraní. Pro 

výpočet tolerancí jsem si vytvořil 3D podsestavu pouzdra (halteru) a dalších komponentů, které 

jsou na (Obr. 30), dále jsem provedl řez viz (Obr. 32, Obr. 33).  

 Aritmetická metoda 

- Výpočet TA uzavřené složky dle normy DIN 7186 [15];[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – 3D model podsestavy pro analýzu tolerancí [42] 
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- Výpočet: 𝑇𝐴 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 = (±1) + (±0,5) + (±1) = ±𝟐, 𝟓 

 

- Výsledek: 𝑻𝑨 = 𝟗, 𝟗𝟖 ± 𝟐, 𝟓 

 

 Statistická metoda 

- Výpočet TS uzavřené složky dle tolerování DIN 7186 [15];[12] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Výpočet: 𝑇𝑆 = ±√𝑇12 + 𝑇22 + 𝑇32 = ±√12 + 0,52 + 12 = ±𝟏, 𝟓 

 

- Výsledek: 𝑻𝑺 = 𝟗, 𝟗𝟖 ± 𝟏, 𝟓 

 

 Dle Hella normy  

- Pro konstrukci pouzdra (halteru) ve společnosti Hella, má společnost svoji normu, 

která podléhá utajení. Nicméně, zde zmíním pravidla, kterými je dobré se řídit. 

Obr. 34 – Řez pouzdra a šroubu pro statistickou metodu [40] 

Obr. 33 – Řez pouzdra a šroubu pro aritmetickou metodu [40] 

(1) 

  (2) 
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- kde:  1 – vedení s vnitřním závitem, 2 – držáky, které zmírňují posunut v pouzdře 

světlometu ve směru osy Z, 3 – packy (podpory), které slouží k vedení v drážkách 

pouzdra světlometu v ose Y, 4 – standardní rozhraní pro krokový motor pro levý 

nebo pravý světlomet 

- 1. pravidlo = mezi podpěrami držáků a spojkou by měla být vzdálenost, co nejmenší 

(co možná nejmenší vzdálenost „a“) 

- 2. pravidlo = vzdálenost podpěr ve směru X by měla být, co nejširší (co možná 

největší vzdálenost „b“) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 – Rozměry pro dodržení konstrukce pouzdra (halteru) [4] 

Obr. 35 – Popis konstrukčních bodů pouzdra (halteru) [4] 
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 Domnívám se, že v mém případě, který je vyobrazen na obrázku viz níže, by vzdálenost 

konce pohybového šroubu a konce pouzdra nemusela být tak velká, vzhledem k tomu, že při 

dojetí na doraz A vzniká vzdálenost o velikosti 5,8 – 6,0 mm. Můj návrh je takový, že by se 

zmenšila funkční délka pouzdra (halteru), tím by se zmenšila vzdálenost b, což by nevadilo, 

protože vzdálenost je dostačující. Poté by byla vzdálenost konce šroubu a konce pouzdra 

2±2mm. Ovšem v tomto případě je možné zkrácení ve prospěch vzniku menší hystereze. Další 

faktorem ke snížení hystereze, je možné posunout spojku v ose X více k dorazu A. 

 

  

Obr. 37 – Řez pouzdra a šroubu s naznačením funkční délky pro posuv [40] 
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 Maximální vyhnutí rámu ve směru osy X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenosti: h = 90 mm (odměřeno pomocí softwaru Catia) [31] 

  x1 = vzdálenost při dojetí na doraz B zprava z vyrovnané polohy = 6,8 mm 

  x2 = vzdálenost při dojetí na doraz A zleva z vyrovnané polohy = 6,35 mm 

 Úhel, o který se maximálně vyhne rám (doprava) [5] 

𝑡𝑎𝑛𝛼𝑅 =
𝑥1

ℎ
=

6,8

90
=>  𝜶𝑹 = 𝟒, 𝟑° 

 

 Úhel, o který se maximálně vyhne rám (doleva) [5] 

𝑡𝑎𝑛𝛼𝐿 =
𝑥2

ℎ
=

6,35

90
=>  𝜶𝑳 = 𝟒, 𝟎° 

 

 

 

 

 

Obr. 38 – Kinematika vyhnutí rámu a jeho součástí [40] 

        (3) 

          (4) 
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 3D Analýza tolerancí  

- Provedl jsem 3D analýzu tolerancí, které by mohly mít vliv na pohyb v nastavovací 

sestavě modulu čelní lampy. 

 

Obecné předpoklady: 

- všechny související součásti jsou z velké části tuhé 

- simulační software předpokládá neustálý proces montáže 

- výsledky jsou založeny na 10 000 simulacích Monte-Carlo 

 

Všechny tyto předpoklady jsem provedl pomocí programu 3D Software Products – 

Dassault systemes. Konkrétně Catia Simulia V5-6 R2016 - Industy Leading Tolerance 

Analysis. [32] 

 

Související součásti: 

1- rám (carrier frame); 2-  pouzdro (housing) světlometu; 3-  krokový motorek (LWR); 

4- kloubová spojka; 5-  pohybový šroub; 6-  pouzdro (halter) 

 

 

Obr. 39 – 3D sestava pro analýzu [43] 
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Kritická oblast: 

- Úkolem je zjistit jakoukoli potenciální odchylku kulového čepu od rámu (nosiče) 

v ose X. 

- Tolerance součástí neovlivní toto opatření, protože bude kompenzováno v procesu 

úpravy 

 

RPS body: 

Obr. 41 – Umístěné RPS body v řezu kontrolovaného uzlu [43] 

Obr. 40 – Naznačení ve 3D řezu kritické oblasti [43] 
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- tyto body jsou pro tuto simulaci lokální RPS 

 

RPS = Reference Point Systém = Je systém referenčních bodů, který nám umožňuje 

jednoznačně umístit každou součást nebo sestavu součástí v prostoru. To znamená definovat 

přesné umístění částí v souřadnicovém systému a také proti sobě. [17] 

 

Montážní sekvence: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP: 

CP = Process potential = Ukazatel přesnosti procesu. Ukazuje, co lze dosáhnout (pro proces) 

za optimálních podmínek (nastavení, ovládání). Odvozuje se ze srovnání rozsahu variace 

procesu a specifického tolerančního rozsahu, není závislá na umístění procesu (nezávisí na 

průměrném posunu). [7] 

- tyto body jsou CP pro tuto simulaci 

3. Pouzdro (halter) do pouzdra světlometu 

4. Nosný rám do 

pouzdra světlometu 

1. Motorek do kloubového prvku 

2. Kloubový prvek do pouzdra (halteru) 

Obr. 42 – 3D zobrazení montážní sekvence kontrolovaného uzlu [43] 
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Obr. 43 – Naznačení výpočtu přesnosti procesu [7] 

 

Analýza zásuvky kulového kloubu: 

- Odchylky velikosti kulového čepu u krokového motorku a protějšího kloubového 

pouzdra, vytváří mezi částmi dovolující určitou vůli v konečné montáži (sestavě). 

 

 

 

Clearence not possible (Vůle nejsou možné – bez vůlí) 

Worst case Clearence of 0,1 mm (Nejhorší případ s vůlí 0,1 mm) 

Obr. 44 – Místa kontroly pro analýzy [43] 
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Analýza vůlí kulového čepu motorku a kloubového pouzdra: 

- Pro znázornění kontrolované vůle jsem udělal řez pouzdra s kulovou hlavou a detail 

na kulový čep, který je součástí krokové motorku. 

- Z výkresu může být maximální vůle kulového čepu k pouzdru s kulovou hlavou 

0,025 mm a minimální vůle je -0,025 mm, takže při kolizi. 

 

Analýza vůlí pouzdra (halteru) a pouzdra světlometu (housingu): 

- Na (obr. 46) je možné vidět řez, kde se zabývám analýzou tolerancí mezi drážkami, 

vedením v pouzdře světlometu a packami (podporami), které jsou součástí pouzdra 

(halteru). 

- Kontakt s pouzdrem ve směru X se provádí přes kuželový převod a pohybový šroub, 

kde není žádná vůle. 

Obr. 45 – Kulový čep motorku a řez kloubového pouzdra [21] 
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Obr. 46 – 3D řez uzlu pro kontrolu pacek a vedení [43] 

 

Analýza tolerancí krokového motorku a pouzdra (halteru): 

- Jakákoli potenciální vůle ve směru Y nebo Z neovlivní výsledky v důsledku spojení 

kulových kolíků, které přenáší pohyb pouze ve směru X na nosný rám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neexistuje vůle mezi 

pouzdrem (halterem) a 

pouzdrem světlometu 

vzhledem k libovolné vůli 

ve směru Y kompenzované 

použitím geometrie 

pružných elementu 

(packami geometrie) 

Toto platí také pro směr 

Z. 

Šroubováno ve 

směru X, 

takže není 

žádná vůle. 

Obr. 47 – 3D zobrazení motorku a pouzdra (halteru) [43] 
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Statistické vyhodnocení vůlí: 

- Tolerance měřících bodů použitých pro tyto simulace jsou založeny na normě DIN 

16 742 – TG 4. 

- Pro tyto simulace nejsou zahrnuty deformace optických ploch, jsou tudíž pro tento 

typ simulací a analyzování zanedbatelné. 

- Po dokončení procesu simulování jsem výsledky měřících bodů přenesl do 

výpočetní připravené šablony, která podléhá utajení společnosti Hella. Šablona je 

vytvořena v programu Microsoft Excel. 

- Výsledky simulace budou vyobrazeny v podobě histogramu asi takto: 

 

 

 

 

 

Obr. 48  - Histogram předběžných výsledků [5] 

Statistická analýza vůle mezi kuličkou (u čepu motorku) a kloubového pouzdra ukazuje 

procentuální ztrátu Tot-OUT% nebo procentuální ztrátu v důsledku toho, že součásti nejsou opatřeny. 

Ukazuje také, že pravděpodobná velikost vůle, která je přítomna v lampě bude mít přibližně 25% 

světelných efektů menší než 0,002 mm. 
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- Vyhodnocení zmíněných simulací: 

Obr. 49 – Histogram vyhodnocené simulace [38] 
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Závěr vyhodnocení analýzy: 

Závěrem tedy zmiňuji. Jediným přínosem, který by mohly způsobit tolerance 

nastavovacích prvků k odchýlení nosného rámu ve směru X, je dosažení vůle kulového čepu 

motoru do zdířky kloubového prvku. 

 

 

 

b) Na základě silových poměrů v nastavení 
 

V tomto bodě budu řešit silové poměry ve vertikálním nastavování pomocí kuželového 

převodu. Který slouží k naklápění modulu světlometu ve vertikální poloze. 

Při výpočtech jsem využil vzorce dle [23] a [24]. 

Maximální možný pohyb z důvodu tolerance součástí je ± 0,025 mm ve směru X. 

Obr. 50 –  Závěrečný 3D řez řešeného uzlu [43] 
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Známe: [21] 

Mk1 = dle výkresu Hella (0,1 ÷ 0,8 N∙m)  = zvoleno na základě testování světlometů = 0,4 N∙m  

z1 = počet zubů na pastorku (výkres Hella) = 9 

z2 = počet zubů na kole (výkres Hella) = 21 

α = úhel záběru (výkres Hella) = 20° 

δ1 = úhel roztečného kužele (výkres Hella) = 23,2° 

Obr. 51 – Ukázka řešeného kuželového převodu [42] 

Obr. 52 – Schéma kuželového převodu 
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 Ostatní údaje z výkresů (Hella) 

 

 Porovnání údajů z programů na výpočet ozubení (software Geometrie) 

Tyto programy mi byly poskytnuty v rámci katedry částí a mechanismů strojů. Programy 

jsem využil, abych si ověřil správnost rozměrů na výkrese (Hella) a zvoleném softwaru. 

 

Obr. 53 – Tabulky ozubení pro pastorek a kolo z výkresu Hella [21] 



51 
 

 

 

 

 

 

Obr. 54 – Geometrie ozubení kuželového převodu [39] 

Obr. 55 – Shrnutí výsledné kontroly soukolí [39] 
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Obr. 56  - Tabulka vyhodnocených hodnot z programu Geometrie [39] 

 

 Výpočet sil působících v kuželovém převodu 

- Hnací pastorek: dm1 = 7,03 mm = 0,00703 m  … průměr střední roztečný 

- Hnané kolo: dm2 = 16,4 mm = 0,0164 m … průměr střední roztečný  

 

 Obvodová síla 

𝐹𝑡1 =
𝑀𝑘1

𝑟𝑚1
=

2 ∙ 𝑀𝑘1

𝑑𝑚1
=

2 ∙ 0,4

0,00703
= 𝟏𝟏𝟑, 𝟖 𝑵           (5) 
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 Radiální síla 

𝐹𝑟1 = 𝐹𝑡1 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿1 = 113,8 ∙ 𝑡𝑎𝑛20° ∙ 𝑐𝑜𝑠23,2° = 𝟑𝟖, 𝟏 𝑵 

 

 Normálová síla 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑡1

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

113,8

𝑐𝑜𝑠20°
= 𝟏𝟐𝟏, 𝟏 𝑵 

 

 Axiální síla 

𝐹𝑎1 = 𝐹𝑡1 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿1 = 113,8 ∙ 𝑡𝑎𝑛20° ∙ 𝑠𝑖𝑛23,2° = 𝟏𝟔, 𝟑𝟐 𝑵 

 

 Převodový poměr 

𝑖12 =
𝑧2

𝑧1
=

21

9
= 𝟐, 𝟑�̅� 

𝒊𝟏𝟐 = 𝒖 

 

 Přepočet krouticího momentu pastorku na krouticí moment pastorku 

𝑀𝑘2 = 𝑀𝑘1 ∙ 𝑢 ∙ 𝜂𝑙𝑜ž ∙ 𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 = 0,4 ∙ 2,33 ∙ 0,95 ∙ 0,9 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟕 𝑵 ∙ 𝒎 

 

𝜂𝑙𝑜ž = 𝑣𝑜𝑙í𝑚 0,95 = úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜  𝑝𝑜𝑢𝑧𝑑𝑟𝑎 [22];[23] 

𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 = 𝑣𝑜𝑙í𝑚 0,9 = úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢ž. 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 [22];[23] 

 

 Síla působící v ose pohybového šroubu 

- Sílu působící v ose šroubu (FO), zjistíme přes rovnici utahovacího momentu, ze 

které vyjádříme potřebný údaj. 

 

Utahovací moment: [24] 

𝑀𝑈 = 𝐹𝑂 ∙ tan (𝜓 + 𝜑´) ∙
𝑑2

2
 

 

 

 

 

          (6) 

          (7) 

         (8) 

          (9) 

          

(10) 

        (11) 
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Obr. 57 – Sestava (kuželový převod; pohybový šroub; pouzdro-halter) [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

- úhel αz = 30° - lichoběžníkový závit [21] 

- stoupání závitu Ph = 1,7 mm (výkres Hella) [21] 

- tření na závitu šroubu fZ (ocel-plast) = volím 0,3 [-] [27]  

- střední průměr závitu d2 = 5,5 mm = 0,0055 m (výkres Hella) [21] 

 

 Třecí úhel závitu 

𝑡𝑎𝑛𝜑´ =
𝑓𝑍

𝑐𝑜𝑠𝛼/2
=

0,3

𝑐𝑜𝑠15°
= 𝟏𝟕, 𝟑° 

 Úhel stoupání závitu 

Obr. 58 – Schéma působících sil na závit 

        (12) 
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𝑡𝑎𝑛𝜓 =
𝑃ℎ

𝜋 ∙ 𝑑2
=

1,7

𝜋 ∙ 5,5
= 𝟓, 𝟔𝟐° 

 

𝑀𝑘2 = 𝐹𝑂 ∙ tan (𝜓 + 𝜑´) ∙
𝑑2

2
 

→ z této rovnice vyjádříme potřebnou sílu FO 

𝑀𝑘2

tan (𝜓 + 𝜑´) ∙
𝑑2

2

= 𝐹𝑂  

𝐹𝑂 =
0,797

tan (5,62° + 17,3°) ∙
0,0055

2

= 𝟔𝟖𝟓, 𝟒 𝑵 

 

 Kontrola na TAH 

- Malý průměr závitu d3 = 5,0 mm (výkres hella) [21] 

𝜎𝑇 =
𝐹𝑂

𝑆
=

𝐹𝑂

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
685,4

𝜋 ∙ 5,02

4

= 𝟑𝟒, 𝟗𝟏 𝑴𝑷𝒂 

 

 Kontrola na KRUT 

𝜏𝐾 =
𝐹𝑂 ∙ tan (𝜓 + 𝜑´) ∙

𝑑2

2
𝑊𝐾

=
𝐹𝑂 ∙ tan (𝜓 + 𝜑´) ∙

𝑑2

2
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16

= 

𝜏𝐾 =
685,4 ∙ tan (5,62° + 17,3°) ∙

5,5
2

𝜋 ∙ 5,03

16

= 𝟑𝟐, 𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂 

 

 Redukované napětí – dle Guesta 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎𝑇
2 + 4 ∙ 𝜏𝐾

2 = √34,912 + 4 ∙ 32,472 = 𝟕𝟑, 𝟕𝟐 𝑴𝑷𝒂 

 

 Bezpečnost k mezi kluzu 

- Mat. pohybového šroubu: ČSN 11 503 (S355J2); Rm = 550 MPa; Re = 315 MPa 

[25] 

        (13) 

        (14) 

        (15) 

        (16) 

        (17) 

        (18) 
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𝑘𝑆 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
=

315

73,72
= 𝟒, 𝟐𝟕 [−] 

 

 Ověření samosvornosti šroubu 

- V tomto případě je samosvornost šroubu zajištěna kuželovým převodem, který 

nedovolí samovolnému uvolnění šroubu. 

 

 Výpočet a rozklad sil ve vedení (vedení s vnitřním závitem) 

Vedení je součástí pouzdra (halteru), slouží jako vedení v místě pohybového šroubu, kde je 

vyrobena funkční délka závitu. Celá geometrie pouzdra včetně vedení je konstrukčně navrhnuta 

tak, aby splňovala interní předpis na bezpečnostní přeskočení pohybového šroubu v případě 

přetížení sestavy při montáži. Díky zmíněnému vedení, které je součástí pouzdra, je ruční 

seřízení nastaveno na bezpečný úhlový výkyv, na který jsou pohyblivé části světlometu 

navrženy a který je požadován předpisy. 

Výpočet a rozklad sil ve vedení je velmi důležité, kvůli případnému rozevření ramen ve 

vedení, důsledkem velké osové síly, které by mohlo způsobit přeskočení o závit. Pokud by došlo 

k přeskočení, pohyb podsestavy by způsobil kolizi s ostatními díly světlometu. 

Důležité je, aby nedocházelo velkému rozevírání ramen vedení, jelikož by se šroub mohl 

vyhnout na jeho volném konci směrem v ose Y. 

Obr. 59 – Detail vedení včetně pouzdra (halteru) a pohybového šroubu [42] 

        (19) 
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- koeficient pro tření mezi vedením a závitem na šroubu (ocel-plast) f = 0,3 [-] [27] 

- úhly: αS = 60°; βS = 30°; δS = 30° (odměřeno v softwaru Catia z výkresů Hella) 

[21] 

 

 Výpočet sil 

- Pro výpočet jsou vstupními hodnotami axiální síla, neboli síla působící v ose 

šroubu FO = 685,4 N, další údaje viz výše. Z axiální síly spočteme normálovou sílu 

FN a tečnou sílu FT.  

 

𝐹𝑁 = 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑆 ∙ 𝐹𝑂 = 𝑐𝑜𝑠30° ∙ 685,4 = 𝟓𝟗𝟑, 𝟔 𝑵 

 

𝐹𝑇 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑆 ∙ 𝐹𝑂 = 𝑐𝑜𝑠60° ∙ 685,4 = 𝟑𝟒𝟐, 𝟕 𝑵 

 

 Výpočet třecí síly 

𝐹𝑇Ř = 𝐹𝑁 ∙ 𝑓 = 593,6 ∙ 0,3 = 𝟏𝟕𝟖, 𝟏 𝑵 

 

 

 Výpočet výsledné síly 

𝐹𝑇𝑉 = 𝐹𝑇 − 𝐹𝑇Ř = 342,7 − 178,1 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟔 𝑵 

Obr. 60 – Vedení ve 3D a řezu [40] 

        (20) 

        (21) 

        (22) 

        (23) 
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 Výpočet síly působící kolmo na šroub 

𝐹𝑍 = 𝐹𝑇𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑆 = 164,6 ∙ 𝑐𝑜𝑠60° = 𝟖𝟐, 𝟑 𝑵 

 

 Výpočet výsledné síly působící na rameni uložení 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝐷 =
𝐹𝑍/2

𝑐𝑜𝑠𝛿𝑆
=

82,3/2

𝑐𝑜𝑠30°
= 𝟒𝟕, 𝟓 𝑵 

 Ověření síly působící na rameni vedení pomocí MKP analýzy 

Obr. 61 – Svislý řez vedení [40] 

Obr. 62 – Zjednodušení schématu vedení [40] 

        (24) 

        (25) 
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Rozměry:  

- lc = funkční délka vedení = 10,8 mm (odměřeno pomocí softwaru Catia) [39] 

- lp = délka ramene = 5,5 mm (odměřeno pomocí softwaru Catia) [39] 

- hp = šířka stěny uložení pro šroub = 1,8 mm (odměřeno pomocí softwaru Catia) 

[42] 

 

Materiál a mechanické vlastnosti pouzdra (halteru) včetně vedení: 

- materiál: PBT-GF10 POCAN B 3215 [21] 

- potřebné mechanické vlastnosti zjištěny z katalogu a vloženy do inženýrských dat 

softwaru ANSYS pro výpočet MKP zjednodušeného ramene vedení 

 

 

Výsledky MKP analýzy zjednodušeného ramene vedení: 

- maximální napětí, které můžeme vidět na (Obr. 64) při síle FD, která působí na 

zjednodušeném rameni 

 

 

 

 

Obr. 63 – Hodnoty nadefinované do inženýrských dat ANSYSU [44] 
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- další výpočetní úkon jsem nadefinoval, jaké bude maximální posunutí v ose X, které 

pak budu srovnávat s originální geometrií vedení 

 

  

Obr. 64 – Výsledek maximálního napětí (Equivalent von-Mises Stress) [44] 

Obr. 65 – Totální deformace (max. posunutí) [44] 
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 Přepočet síly působící na rameni spojky na tlak 

- tento výpočet jsem provedl z důvodu nepřesného nadefinování působící síly na 

rameno spojky 

𝑝 =
𝐹𝐷

𝑆𝑝
=

47,5

6,653
= 𝟕, 𝟏 𝑴𝑷𝒂 

Kde: Sp = plocha, na kterou působí síla FD = 6,653 mm2 (odměřeno pomocí softwaru Catia) 

[21];[42] 

 

Výsledky MKP analýzy originální spojky: 

Vstupní parametry jsou stejné, včetně materiálu, změna pro analýzu je pouze zvolení 

originální geometrie. 

- zde můžeme vidět a současně porovnat maximální napětí originální spojky a 

zjednodušenou verzí 

- hodnota maximálního napětí se vlivem propracované geometrie o něco snížila, tudíž 

je tato hodnota více relevantní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 66 – Působení maximálního napětí na originální geometrii spojky [44] 

        (25) 
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- jako další řešení pomocí analýzy jsem nadefinoval celkovou deformací, která 

vypočítá maximální hodnotu posunutí v ose Z. 

- maximální hodnotu posunutí lze konstatovat jako relevantní vůči zjednodušené 

verzi, která byla zjištěna na rameni spojky 

- výška závitu pohybového šroubu činí 0,5 mm, tudíž díky maximální hodnotě 

posunutí, neboli rozevření ramen spojky → NEDOJDE K PŘESKOČENÍ ZÁVITU 

- tuto celkovou deformaci lze považovat za zanedbatelnou  

 

  

Obr. 67 – Maximální posunutí (rozevření) ramen spojky [44] 
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c) Na základě volby materiálu a jeho vlastností 
 

V této podkapitole se zabývám dalším možným přispěvatelem na hysterezi a to na 

základě zvoleného materiálu a jeho danými vlastnostmi. Nadále v kapitole popisuji 

nejčastěji používané materiály pro výrobu světlometů a jejich komponentů a případných 

zkoušek, které je nutné zmínit pro ověření chování zvolených materiálů.  

Podrobnější popis je v případě zájmu vypracován v příloze C. 

 

d) Na základě zvolených technologií 
 

Další podkapitola se charakterizuje možným přispěvatelem na hysterezi jako zvolené 

technologie výroby plastových dílců, komponentů, které obsahuje sestava světlometu. 

Zvolená technologie je vstřikování plastů, ta mě velice zaujala, proto si myslím, že je 

nedílnou součástí ji zmínit, jako možného přispěvatele. Zabývám se zde Moldflow 

analýzou, která simuluje vstřiknutí materiálu do formy. Více informací a provedených 

analýz jsou zpracovány v příloze D. 

 

6. Zhodnocení hystereze u stávajícího projektu a doporučení na minimalizaci 

 

V tomto téměř posledním bodě práce se zabývám zhodnocením hystereze u stávajícího 

projetu. Popsal jsem požadavky ze strany zákazníka i to, co musí splnit výrobce světlometů. 

Potom se zabývám možnými doporučeními na minimalizaci hystereze, mnoho doporučení 

jsem konzultoval s konstruktéry a odborníky, které přišli do kontaktu s touto 

problematikou. Více informací jsou vypracovány v příloze E, včetně možných 

doporučeních na minimalizaci. 
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7. Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo detailně popsat nastavení světlometu a jeho možné varianty 

nastavení. Součástí zadání bylo, popsat jakým způsobem vzniká hystereze. Na základě toho 

jsem vypracoval způsoby testování světlometů na hysterezi dle jednotlivých automobilek. 

Dalším cílem práce bylo vytvořit vzorový systém nastavení světlometu, na kterém jsem 

hodnotil možné přispěvatele na hysterezi. Vzorový systém nastavení  jsem využil na 

konkrétním projektu, u kterého se vyskytovala příliš velká hystereze. Díky tomuto problému 

vzniklo téma moji diplomové práce.  

Po odborných konzultacích s inženýry a odbornými pracovníky ve společnosti HELLA 

AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. mi bylo řečeno, jak eliminují přesahující dovolenou hysterezi. 

Zjistil jsem, že eliminace hystereze probíhá formou praktických zkušeností, založených na 

obměně dílů plastové za ocelové, upilování, nebo jakákoliv úprava povrchů, hran, apod. 

Navzdory tomu, jsem vypracoval možné přispěvatele na hysterezi díky poznatkům a 

vědomostem ze studia. Kromě toho jsem využil konzultací ve společnosti, které mě navedly 

k řešení problému a dále použití odborné literatury. 

Konec práce jsem věnoval zhodnocení hystereze u stávajícího projektu, přičemž konečným 

bodem práce byla navrhnuta doporučení na minimalizaci hystereze v systému. Všechny 

stanovené cíle mé diplomové práce byly splněny. 
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