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Diplomová práce je zaměřena na vytvoření ideálního pružného spoje na sestavě 

ozdobného rámečku, který kryje průhled do světlometu automobilu.  V teoretické části jsou 

propsána základní pravidla pro konstrukci pružných spojů z polymerních materiálů a také je 

popsána metoda optimalizace v prostření programu ANSYS Workbench 15.  

V praktické části je provedena metodou počítačového modelování statická analýza 

původního spoje, která posloužila k nalezení kritických míst ve  spoji. Následně je provedena 

cílově řízena optimalizace za účelem snížit napětí ve spoji tak aby nedocházelo k překročení 

meze kluzu při splnění všech požadavků automobilového průmyslu. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol Význam Jednotka 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Es Sečný modul pružnosti [MPa] 

G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

J Osový moment setrvačnosti plochy příčného řezu [mm
4
] 

L Délka funkční části klipu [mm] 

P Síla potřebná pro vychýlení klipu o vzdálenost Y [N] 

Q Koeficient uložení [-] 

R Poloměr zaoblení v kořeni klipu [mm] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rf Ohybová pevnost [MPa] 

Y Velikost uvažovaného posuvu (záskoku) [mm] 

X Rozteč nohou dojklipu [mm] 

b Tloušťka  v kořeni klipu [mm] 

f Koeficient tření [-] 

h Šířka v kořeni klipu [mm] 

k Tuhost klipu [N/mm] 

α Úhel v oblasti náběhu [°] 

ε Poměrná deformace [-] 

ε D Přípustná poměrná deformace [-] 

µ Poissonovo číslo [-] 
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1 Úvod 

Zadavatel diplomové práce firma Varroc Lighting Systems, s.r.o. je společnost, jejíž 

historie sahá až do roku 1879, kdy z malé dílny v Novém Jičíně Josef Rotter vybudoval 

továrnu Joro  na výrobu světelných systémů pro automobilový průmysl. Do velkého 

povědomí veřejnosti se společnost dostala svým názvem národní podnik Autopal. V té 

době šlo o jeden z největších podniků v České republice. Společnost v této době zažívala 

významný rozmach díky nemalým investicím do inovací v oblasti výrobních technologií, 

výzkumu a vývoje. Následovala éra pod značkou Visteon. Dnes již s názvem Varroc 

Lighting Systems, s.r.o., společnost působí jako přední hráč na trhu světelné techniky v 

automobilovém průmyslu a reprezentuje celosvětově skupinu Varroc Group jako globální 

centrum excelence [10]. 

Klipové spoje patří mezi nejjednodušší a nejrychlejší typy pružného spojení dvou 

součástí. Umožňují rychlé spojení a také rozpojení dvou součástí. Všechny typy klipů 

fungují na stejném principu, a sice že klip je opatřen ve vrchní části tvarovou změnou, 

která způsobí v průběhu spojování vychýlení klipu a poté jeho zaskočení do záskoku 

spojované součásti. Podle tvaru záskoku muže být spojení rozebíratelné nebo 

nerozebíratelné. Vhodnou volbou materiálu pro konstrukci klipů jsou termoplasty, které 

mají charakteristické vlastnosti vhodné pro konstrukci klipů [2]. 

Jedním ze základních úkolů inženýra je navrhování konstrukcí tak, aby splňovaly 

všechny požadavky na ně kladené.  Při konstruování musí být zohledněny účelové 

požadavky, jako jsou např. pevnostní podmínky, podmínky tuhosti při současné 

minimalizaci faktorů, které snižují efektivitu konstrukce např. hmotnost, poddajnost nebo 

geometrické rozměry. 

V této diplomové práci je provedeno vytvoření pružného spoje mezi okrasným 

kroužkem a okrasným rámečkem, který kryje průhled do světlometu. Cílem je navrhnout 

spoj s co nejlepšími užitnými vlastnostmi. Tento pružný spoj je realizován soustavou klipů, 

které budou podrobeny statické kontaktní analýze, na jejímž základě budou provedeny 

konstrukční úpravy. Pro nalezení optimálního tvarování funkční části klipu je následně 

provedena cílově řízena optimalizace za účelem snížit napětí ve spoji při splnění všech 

požadavků automobilového průmyslu. 
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2 Konstrukční zásady při navrhování klipů 

Klipy jsou velice jednoduché, ekonomické a rychlé způsoby spojování dvou různých 

součástí. Všechny typy klipů ve své konstrukci zahrnují tvarovou část, která v průběhu 

spojování způsobuje vychýlení klipu. Po spojovací operaci, by neměl být klip dále 

namáhán. Klipy mohou být rozebíratelné nebo nerozebíratelné, tato funkce záleží na 

tvarování záskoku. Při konstrukci klipů je třeba brát v úvahu následující faktory [1]:  

 Mechanické napětí 

 Síla v průběhu spojovacího procesu 

Klipy jsou pružné spoje, které disponují velkou konstrukční flexibilitou.   

 vysoká flexibilita 

 schopnost velkého poměrného prodloužení 

 nízký koeficient tření 

 dostatečná tuhost 

 možnost recyklace 

Správně navržený plastový klip může být opakovaně spojen a rozpojen aniž by došlo 

k jeho poškození. Přes všechny tyto výhody je třeba dodržovat určité konstrukční zásady, 

abychom využili plného potenciálu, který nám plastové klipy nabízejí [2]. 

2.1 Základní typy klipů 

Klipy se dnes používají v řadě různých odvětví průmyslu, ať už to jsou části 

automobilových svítilen, kryty elektrických zařízení či dokonce uzavírání na plastové 

lahvičce od léků. Existuje mnoho různých druhů klipů, dále se budeme zabývat těmito 

základními typy viz Obr. 1[2]. 

 

  

a) Přímý b) Tvaru U c) Tvaru L 

Obr. 1 Základní typy klipů [2] 
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2.2 Postup při konstruování klipů 

Při konstrukci nového klipu je hlavním úkolem konstruktéra najít optimální rovnováhu 

mezi funkčností spoje a tuhostí samotného klipu. Především má být spoj celistvý a 

případně podle potřeby jednoduše rozebíratelný. Je také důležité zvážit vhodné uložení 

klipu na stěně součásti. Před nalezením optimální konfigurace pružného spoje je většinou 

třeba projít několika kroky, které obvykle představují změnu následujících parametrů:  

 funkční délku klipu (L) 

 šířka klipu (h) 

 velikost záskoku (vychýlení z původní polohy) (ΔY) 

 úhlu v oblasti náběhu (α) 

 materiálu klipu. 

Typické pružné spojení pomocí klipu se dá zjednodušeně nahradit vetknutým 

nosníkem s přesahem na jeho volném konci viz Obr. 2. Velikost přesahu (záskoku) určuje, 

jak moc se bude nosník deformovat v průběhu sestavení spoje. Změnou úhlu na náběžné 

hraně a na dosedací hraně lze upravit velikost síly potřebné k sestavení spoje nebo k jeho 

rozebrání [2]. 

 
Obr. 2 Hlava klipu (tvarová změna nosníku) [2] 

Tuhost klipu, tedy vetknutého nosníku můžeme zvýšit volbou materiálu s vyšším 

modulem pružnosti nebo zesílením průřezu nosníku. Tyto dva parametry určují celkovou 

tuhost pro danou délku nosníku. 

Zvětšením velikosti přesahu (záskoku) docílíme lepší integrity spoje. Nicméně 

s rostoucím přesahem roste i deformace nosníku a s tím i velikost napětí. U špatně 

navrženého klipu pak může napětí překročit mez kluzu a to je nebezpečné zejména u napětí 

tahového, kde muže dojít k plastické deformaci nebo dokonce k  lomu. 

oblast náběhu 

oblast záskoku 

velikost záskoku 
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2.2.1 Silové poměry na hlavě klipu 

Síla potřebná k vychýlení klipu je přímo úměrná tuhosti klipu k a maximálnímu 

posuvu ΔY viz vtah (1.1). Hodnota tuhosti k je závislá na typu geometrie nosníku (klipu). 

Silové poměry na hlavě klipu jsou zobrazeny na Obr. 3, kde síla R představuje 

stykovou (třecí) sílu a W pracovní sílu tedy sílu potřebnou k sestavení pružného spoje 

(zaskočení klipu). Nositelka stykové síly leží za klidu uvnitř třecího kužele a na kuželu za 

rovnoměrného pohybu. 

 

 

a) b) 

Obr. 3 Silové poměry na hlavě klipu [2] 

Ze zobrazených silových poměrů je patrné, že hodnota součinitele tření bude 

definována vztahem (1.2) 

 𝜇 = tan 𝛽  (2)  

Velikost pracovní síly je dána vztahem (1.3) 

 𝑊 = 𝑃 ∗ tan(𝛼 + 𝛽) 
(3)  

Dosazením vztahu (1.2) do (1.3) získáme finální vztah (1.4) pro určení pracovní síly 

analytickým způsobem: 

 𝑊 = 𝑃 ∗
𝑓 + tan(𝛼)

1 − 𝑓 ∗ tan(𝛼)
 (4)  

Koeficient tření určuje jak snadné či obtížné bude sepnutí nebo rozepnutí klipu a jeho 

velikost je funkcí několika faktorů např. drsnost stykových ploch, teplotě, vlhkosti 

prostředí, nečistoty atd. Čím větší bude úhel náběhu α tím bude muset být větší pracovní 

síla, kde v případě většího úhlu než 45° a velkém koeficientu tření nemusí být dále možné 

klip sestavit [3]. 

 

 𝑃 = 𝑘 ∗ 𝛥𝑌 (1)  

 

třecí kužel 
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2.2.2 Výpočet rozměrů klipu na základě nosníkové teorie pružnosti 

V Tab. 1jsou uvedeny vztahy pro výpočet posuvu klipu a ohybové síly při různých 

konfiguracích konstrukce a typu průřezu. Dobrých výsledků je dosaženo zúžením tloušťky 

klipu (h) tak, že poměr tloušťky v oblasti hlavy klipu k tloušťce v patě je 1:2 nebo úpravou 

šířky klipu tak, že šířka v oblasti hlavy je čtvrtinová oproti šířce v patě. 

 

Tab. 1 Vztahy pro návrh rozměrů klipu[1] 

y – (předpokládaná) velikost posuvu (záskoku) c – vzdálenost mezi vnějším vláknem 

(namáhaným na tah) a těžištěm průřezu klipu 

 

ε – (předpokládaná) poměrná deformace na  

vnějších vláknech v kořeni klipu 

 

Z – modul průřezu v ohybu 

 

P – ohybová síla 

 

l – délka funkční části klipu 

 

Es - sečný modul pružnosti v tahu 

 

h – tloušťka v kořeni klipu K – geometrický faktor 

Použití vztahů pro trapézový tvar –B je možné za předpokladu, kdy je  menší plocha b 

namáhána tahem. Použití koeficientu K1 je možné v případě, že nastane tahové napětí na 

konvexní ploše a K2 pro konkávní plochu. Diagramy pro hodnoty koeficientů K1,2 a Z1,2 

jsou přiloženy v příloze [1]. 
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2.2.3 Úprava klasických vztahů nosníkové teorie pružnosti 

Klasické rovnice popisující chování vetknutého nosníku je třeba upravit, protože tyto 

vztahy neuvažují deformace vznikající v samotné stěně, ke které je klip připevněn. 

Klasické rovnice, lze použít pro návrh klipu, který je usazen na mnohonásobně tužší stěně, 

nežli je tuhost klipu samotného tím dojde primárně k deformaci klipu a stěna zůstane téměř 

nezdeformovaná. Klasické rovnice lze obvykle použít v případě, kdy je poměr délky 

funkční části klipu vzhledem k jeho tloušťce větší než 1:10. Pokud chceme získat přesnější 

výsledky maximálního dovoleného posuvu u kratších klipů, je nutné zavést do klasických 

vztahů pro vetknuté nosníky koeficient zohledňující uložení klipu. Pomocí těchto 

upravených rovnic lze pak navrhnout pružné spojení, které využívá plně výhod flexibility 

materiálu [2]. 

Pro určení koeficientu uložení je vhodné použít jeden z následujících diagramů podle 

typu uložení klipu zobrazených na Obr. 4. Pomocí rozšířené rovnice o koeficient uložení 

pak můžeme vypočítat maximální deformace v kořeni klipu nebo sílu potřebnou k 

sestavení pružného spojení. Příklad úpravy vztahu pro vetknuty nosník:  𝑌 = 0,67
∈0𝐿2

ℎ
𝑄. 

 

  
  

Obr. 4 Diagramy pro koeficient uložení Q [2] 
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2.2.4 Klipy tvaru U a L 

V některých případech není možné navrhnout klip přímé konstrukce tak aby 

vyhovoval deformačním limitům materiálu. To je většinou způsobeno limitovaným 

prostorem, který neumožňuje konstruovat klip dostatečné délky. V tomto případě je možné 

zvážit použití klipů tvaru L a U. 

Klip tvaru L zobrazený na Obr. 1 a) je konstruován vytvořením drážky ve stěně což 

vede k prodloužení funkční části klipu a tím ke zvýšení flexibility v porovnání s klasickou 

rovnou konstrukcí.  

Konstrukce klipu tvaru U je další možností prodloužení funkční části klipu v oblastech 

s limitovaných prostorem.  Použitím tohoto tvaru klipu jsou dokonce i materiály s nízkým 

limitem poměrné deformace (materiály vyztužené skelnými vlákny) schopny splnit 

funkčnost spoje. 

2.2.5 Výpočet klipů tvaru U a L podle nosníkové teorie tenkých křivých prutů 

Pro výpočet rozměrů klipu tvaru L lze použít vztahy uvedené v Tab. 2 

Geometrie klipu Předpokládaná velikost posuvu  

 

𝑌

=
12𝐿2(𝐿1 + 𝑅)2 + 4𝐿1

3 + 3𝑅(2𝜋𝐿1
2 + 𝜋𝑅2 + 8𝐿1𝑅)

ℎ 𝐿1 + 𝑅 (6/𝜀)
  

(4.1)  

 

𝑌 =
𝜀

9 𝐿1 + 𝑅 ℎ
 6𝐿1

3 + 9𝑅 𝐿1 2𝜋𝐿1 + 8𝑅 + 𝜋𝑅2   

+ 6𝐿2 3𝐿1
2 − 3𝐿1𝐿2 + 𝐿2

2   
(4.2)  

 

𝑌 =
𝜀

3 𝐿1 + 𝑅 ℎ
 4𝐿1

3 + 3𝑅 𝐿1 2𝜋𝐿1 + 8𝑅 + 𝜋𝑅2   (4.3)  

Tab. 2 Vztahy pro výpočet klipů tvaru L a U[2] 
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2.2.6 Další faktory ovlivňující funkčnost spoje 

Před dokončením konstrukčního návrhu pružného spoje je třeba vzít v úvahu také 

následující faktory, které můžou zapříčinit nefunkčnost spojení. 

 Koncentrace napětí 

 Tečení materiálu/relaxace 

 Únava 

Nejčastější příčinou selhání funkčnosti spoje je koncentrace napětí způsobena ostrými 

hranami v místech, kde je klip spojen se stěnou součásti. Jedno z řešení je aplikovat 

zaoblení na tyto hrany nebo alespoň tam, kde dochází k tahovému namáhání. Na Obr. 5 je 

znázorněn vliv velikosti zaoblení v patě klipu na koncentraci napětí v této oblasti. Z grafu 

vyplývá, že optimální poměr mezi velikosti zaoblení (r) a šířkou nohy klipu (h) je 0,6. 

Pokud bychom dále zmenšovali zaoblení snížili bychom napětí pouze nepatrně. Nicméně 

poměr R/h = 0,6 vytváří poměrně širokou oblast v patě klipu a tedy tam kde se klip 

připojuje k součásti a tím vzniká širší oblast, ve které mohou vznikat bubliny. Tyto vady 

pak vedou k další koncentraci napětí. Je tedy třeba nalézt takové zaoblení, které dostatečně 

sníží napětí a zároveň nevytvoří podmínky pro vznik koncentrace napětí. [2]. 

V mnoha případech je obtížné přesně vypočítat skutečné napětí. Dobrých výsledků lze 

dosáhnout použitím estimace pro součinitel koncentrace napětí zobrazenou na Obr. 5 kde 

je vidět že v případě malého poměru zaoblení k tloušťce steny roste napětí teoreticky do 

nekonečna [4]. 

 

Obr. 5 Součinitel koncentrace napětí[4] 

Další příčinou selhání pružného spoje může být tečení materiálu a relaxace napětí. 

Tyto dva faktory dokážou časem snížit retenční sílu mezi spojovanými součástmi, což 

může vést až k rozpojení pružného spoje nebo ke vzniku vibrací. Způsob jak 
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minimalizovat účinky relaxace napětí a tečení materiálu spočívají v navržení klipu, kde 

dochází k malému napětí. Je vhodné zvolit úhel záskoku 90° a také rozšířit hlavu. 

Třetí nejčastější příčinou selhání pružného spojení je únava neboli opakované 

zatěžování způsobené opakovaným spojením a rozpojením spoje v řádech stovek až tisíců 

cyklů. Prvním a nejjednodušším způsobem jak zabránit únavě je volba vhodného 

materiálu. Zde vycházíme z S – N křivek, které znázorňují počet cyklů do lomu při dané 

hladině napětí a teploty. Druhou možností je snížit napětí na akceptovatelnou hranici tak 

aby nedošlo k lomu. Mez únavy materiálu je vyjádřena grafem závislosti napětí na počtu 

cyklu do lomu. Tyto grafy jsou obvykle vytvořeny pro standardní frekvenci zatěžování 

v závislosti na druhu vzorku. Nicméně mez únavy se mění s frekvencí zatěžování, teplotou 

a také vlhkostí (v případě polyamidu). V případě ocelí existuje nekonečná životnost, kde je 

v této oblasti křivka vodorovná, ale toto u plastů nenastane. U plastů křivka klesá pomaleji, 

ale klesá pořád. V běžné praxi se pro plasty používá jako mez únavy napětí pro plastové 

materiály napětí, při kterém je součást schopna vykonat 10E6 až 10E7 cyklů. [3] 

2.3 Volba materiálu 

Plastové materiály mají výrazně odlišné mechanické vlastnosti v porovnání 

s kovovými materiály. Jejich mechanické vlastnosti se mohou měnit v závislosti na 

vlastnostech prostředí, trvání provozního zatížení, druhu provozního zatížení atd. 

Vlastnosti plastů tedy nelze z hlediska času považovat za konstantní [4].  

 Termoplasty jsou ideální materiál pro vytváření složitých geometrií pomocí metody 

tváření („vstřikování“). Nemalý podíl na funkčnosti pružného spoje spočívá ve volbě 

vhodného materiálu, který bude mít veškeré potřebné vlastnosti pro funkci daného spoje. 

Při návrhu materiálu je třeba uvážit, jakou důležitost budou hrát jeho vlastnosti jako 

pevnost, tuhost, odolnost proti únavě, nebo účinky teploty, vlhkosti, tření a opotřebování. 

Modul pružnosti ovlivňuje tuhost klipu samotného a tím i tuhost spoje. Pokud je 

potřeba aby bylo spojení přesné (bez vůlí) je vhodné volit materiál s vyšším modulem 

pružnosti. Pokud není vyžadována velká přesnost je naopak možné volit modul pružnosti 

nižší tedy materiál více flexibilní. Nicméně aplikace, u kterých dochází k dynamickým 

dějům může nižší modul pružnosti způsobit vznik vibrací. S rostoucí poměrnou deformací 

klesá hodnota modulu pružnosti z důvodu odchylky od lineární závislosti mezi napětím a 

deformací. Modul pružnosti v tahu pak odpovídá takzvanému sečnému modul pružnosti 

viz Obr. 6, který je funkcí poměrné deformace 𝐸𝑠 = 𝑓(𝜀)[5]. 
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Obr. 6 Sečný modul pružnosti 

 Pokud je klip vychýlen příliš muže dojít k lomu nebo ke vzniku trvalé deformace 

(plasticita) což vede k selhání spoje. Velikost maximálního vychýlení je dána maximálním 

poměrným prodloužením daného materiálu. S rostoucí hodnotou maximálního poměrného 

prodloužení roste i maximální vychýlení. Obecně mají materiály s nižší pevností schopnost 

většího poměrného prodloužení. Na druhé straně materiály s vyšší pevností mají vyšší 

modul pružnosti a tedy větší tuhost což je žádoucí tam kde je třeba spojení o vyšší tuhosti.  

Sestavení pružného spoje je většinou krátký děj a obecně platí, že částečně krystalické 

materiály mohou být namáhány až do meze kluzu, pro amorfní materiály jako je třeba 

polykarbonát je hranice přípustného napětí přibližně 70% meze kluzu. Plastové matrice 

vyztužené skleněnými vlákny obvykle nemají výraznou oblast meze kluzu, proto je pro 

tyto materiály dovolená hodnota poměrné deformace přibližně 50% meze pevnosti. [4]  
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3 Konstrukční optimalizace 

Princip konstrukční optimalizace spočívá v takové volbě konstrukčních parametrů, aby 

byla efektivita konstrukce maximální při současném splnění požadavků účelovosti.  Teorie 

výpočetního konstruování se většinou soustředí na určení optimálních rozměrů konstrukce 

pro dané zatížení a určení závislostí, které vycházejí ze srovnání dosažených výsledků. 

Předpokladem úspěšného návrhu je dosáhnout limitní hodnoty některého z konečných 

aspektů účelové funkce. Řešením problému konstrukční optimalizace je tedy nalezení 

minima či maxima návrhových funkcí v globální nebo lokální oblasti viz Obr. 7. Tyto 

funkce jsou omezeny vstupními podmínkami, které vymezují oblast řešení. [2] 

 

Obr. 7 Účelová funkce 

Výsledkem je vytvoření nejefektivnějšího využití konstrukčních požadavků 

(návrhových proměnných) za účelem minimalizování, resp. maximalizování určitého cíle 

(účelové funkce). V současnosti můžeme na trhu najít několik programů, které disponují 

speciálními nástroji pro optimalizaci např. ANSYS, Optislang, Tosca aj.  

3.1 Optimalizace v programu ANSYS Workbench 

Pro potřeby optimalizace tvaru klipu byl zvolen program ANSYS Workbench verze 

15, který je založen na metodě konečných prvků. Tento program disponuje modulem 

cílově řízené optimalizace („Goal-driven optimization“), který bude pro řešení daného 

problému využit. 

Optimalizační smyčka pro pevnostní analýzu v prostředí ANSYS Workbench, 

obsahuje několik základních částí které boudou dále podrobněji popsány 
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3.1.1 Parametrický model 

Na začátku optimalizace je třeba vytvořit parametrický model součásti, aby bylo 

možné nadefinovat parametr nebo soubor parametrů, které chceme optimalizací vylepšit. 

Tento výstupní parametr (účelová funkce) muže to být například napětí, účinnost, reakce, 

hmotnost atd.. K dosažení extrému účelové funkce musíme nadefinovat vhodné vstupní 

parametry neboli geometrické změny v předem zadaném rozsahu. Vstupní parametry 

mohou být spojité např. délka, šířka, úhel, natočení nebo náklon, nebo diskrétní např. počet 

žeber, otvorů atd. [6]. 

3.1.2 Návrhová oblast řešení (Design of experiments - DOE) 

Po nadefinování vstupních a výstupních parametrů je třeba definovat oblast, ve které 

se budou vstupní parametry pohybovat. Tuto návrhovou oblast nadefinujeme přiřazením 

minimální a maximální hodnoty ke každému ze vstupních (geometrických) parametrů.  

DOE poté provede vzorkování oblasti v závislosti na počtu vstupních parametrů a zvolené 

metodě vzorkování. Tím získáme soubor návrhových bodů, kde každý z bodů představuje 

určitou kombinaci vstupních parametrů. V těchto bodech bude proveden výpočet a tedy 

získány výstupní parametry [6].  

 Centrální kompozitní návrh  

Pro vzorkování návrhové oblasti bude využita metoda centrálního kompozitního 

návrhu (central composite design – CCD), která vykazuje dobrou přesnost konečné 

aproximace návrhového prostoru.  Tato metoda využívá vnořeného faktoriálu se 

středovými body a přidává nové body (body s hvězdičkou), které poskytují odhad 

zakřivení návrhového prostoru. Jestliže je vzdálenost od středu návrhového prostoru 

k bodu faktoriálu ±1 pro každý faktor, kde -1,1 jsou nejvyšší a nejnižší hodnoty všech 

faktorů, bude pak vzdálenost středu návrhového prostoru k bodům s hvězdičkou ±α pro 

 α > 1. [7] 
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Obr. 8 centrální kompozitní návrh pro 2 faktory[13] 

3.1.3 Odezvové plochy (Response surface) 

V průběhu optimalizace jsme schopni nalézt nejen globální extrémy, ale také 

vyhodnotit citlivost optimalizovaných (vstupních) parametrů na změnu účelové funkce a 

vše přehledně graficky znázornit pomocí odezvových ploch (funkcí). Odezvové plochy 

(funkce) jsou tvořeny na základě návrhových bodů návrhového prostoru, kde přesnost 

těchto ploch (funkcí) je závislá na vhodném popsání návrhového prostoru a volbě 

aproximační funkce.  

 Standardní odezvová plocha (standard response surface) 

Tato regresní analýza využívá vztah mezi dvěma nebo více kvantitativními 

proměnnými tak, že jednu proměnou lze vyčlenit od ostatních. Regresní analýza 

předpokládá že máme k dispozici konečný počet návrhových bodů, kde v každém z nich 

známe hodnotu výstupních parametrů (účelové funkce). Jako regresní model je preferován 

polynom druhého stupně. Výsledná aproximace výstupního parametru jako funkce 

vstupních parametrů nazýváme odezvovou plochou[6]. 

 Krigování (kriging) 

Krigování je jednou z metod, kterou by bylo možno označit jako "příspěvková". 

Hodnotu sledované veličiny v místě X viz Obr. 9 si lze představit jako souhrn příspěvků z 

jednotlivých známých míst do X. Jednotlivé příspěvky jsou závislé především na 

jednotlivých známých hodnotách, a dále na vzdálenostech vzájemných i od bodu X. Tento 

algoritmus poskytuje vyšší přesnost odezvové plochy pro variace vyšších řádů výstupního 

parametru [11]. 

  

 Středové 

 body 

Faktoriálové 

body 
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Obr. 9 Odhad sledované veličiny v libovolném místě 

3.1.4 Volba optimalizační metody 

Cílově řízená optimalizace (goal driven optimization) vychází při hledání optimálního 

řešení z  aproximace odezvové plochy provedené v předchozím kroku. Přesnost 

optimalizace tedy mimo jiné závisí na přesnosti odezvové plochy (odezvových funkcí). Pro 

tento typ optimalizace jsou k dispozici tyto optimalizační algoritmy 

 Vyšetřování (screening) 

Tato neiterativní přímá vzorkovací metoda využívá kvazi náhodného generátoru čísel 

založeného na Hammerslyho algoritmu. Tento algoritmus generuje soubor vzorků, který 

utřídí v závislosti na volbě optimalizačních kritérií a podmínek. Obvykle se tato metoda 

používá pro předběžný návrh řešení [6]. 

 multikriteriální iterativní algoritmus (Multi – Objective Generic Algorithm)  

Jde o multikriteriální iterativní algoritmus, který optimalizuje pouze problémy se 

spojitými vstupními parametry. Tato multikriteriální (více účelová) optimalizace je 

založena na optimalizaci dvou nebo více účelových funkcí. V praktických problémech 

s protichůdnými požadavky není výsledkem optimalizace jedna optimální hodnota ale sada 

řešení, tzv. Paretova množina řešení, ve které je každý člen optimální. Hledání Paretovy 

množiny spočívá tedy v hledání sady kompromisních řešení se zvážením všech účelových 

funkcí. 

.  

X 
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4 Popis sestavy okrasného rámečku předního světlometu 

Cílem diplomové práce je vytvořit pružné spojení na sestavě okrasného rámečku 

s okrasným kroužkem, která je zobrazená na Obr. 10. Sestava okrasného rámečku plní 

funkci krytí průhledu do předního světlometu při natáčení světelného modulu. 

 

Obr. 10 Sestava okrasného rámečku 

Tato sestava okrasného rámečku s okrasným kroužkem bude použita u nové řady 

automobilu Land Rover Freelander. Pro představu je na Obr. 11 zobrazen přední světlomet 

automobilu Land Rover Freelander druhé generace z roku 2013, kde je vidět část 

okrasného rámečku pro toto povedení. Podoba nového světlometu se bude ovšem od 

současné výrazně lišit.  

 
Obr. 11 Přední světlomet automobilu Land Rover Freelander 2 

okrasný 

kroužek 

okrasný 

rámeček 
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4.1 Provedené pružného spojení  

Pružné spojení okrasného kroužku a okrasného rámečku je realizováno pomocí tří 

klipů stejné konstrukce, uložených na vnitřní straně stěny okrasného kroužku viz Obr. 12. 

Klipy jsou klasické rovné konstrukce viz kapitola 2, v provedení tzv „dvojklipu“ tedy 

jednoho páru klasikách rovných klipů. Tyto klipy plní funkci zamezení posuvu okrasného 

kroužku vůči ozdobnému rámečku ve směru osy X, tak aby se kroužek z těla rámečku 

nemohl samovolně vysunout, a také vymezují vzájemnou rotaci obou dílů. Na vnitřní 

straně ozdobného kroužku je šest naváděcích segmentů (žeber), které složí k ustavení 

vzájemné polohy obou součástí a vymezují prostor mezi vnější plochou těla rámečku a 

vnitřní plochou okrasného kroužku. Po zaskočení klipů jsou pomocí lokačních pinů 

vymezeny vůle mezi klipem a dosedací plochou. 

 

 

Obr. 12 Sestava okrasného rámečku 

spojovací klipy 

naváděcí 

segmenty 

 

lokační piny 

klipové otvory 

ozdobný rámeček ozdobný kroužek 
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4.2 Detail klipového spoje 

Na Obr. 13 je zobrazen detail výřezu vyšetřovaného spoje, který je zobrazen v sepnuté 

poloze uvnitř klipového otvoru na okrasném rámečku. 

 

 

Obr. 13 Výřez spoje 

Základní rozměry vyšetřovaného klipu jsou zobrazeny na Obr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Základní rozměry původního klipu [mm] 
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5 MKP analýza průvodního spoje 

Hlavním předmětem diplomové práce je vytvoření ideálního pružného spojení mezi 

ozdobným kroužkem a tělem reflektoru. Za tímto účel bude nejprve provedena kontaktní 

MKP analýza původní konstrukce klipu, která dá výpočtáři představu o rozložení 

napjatosti v klipovém spoji a tím tak poskytne informace potřebné pro stanovení dalších 

konstrukčních úprav vedoucích ke zlepšení napjatosti v původním spoji. 

5.1 Materiálový model 

Tělo reflektoru, ozdobný kroužek a tedy i tělo klipu, jsou vyrobeny z  polykarbonátu.  

Chováni toho materiálu je ve skutečnosti nelineární a to i v oblasti do meze kluzu viz 

kapitola 2.3, avšak v konstrukční praxi se pro kontrolu a návrh klipů používá izotropní, 

homogenní, lineárně elastický materiálový model, pro který platí Hookův zákon v plném 

rozsahu. Pro potřeby pevnostní napěťově deformační analýzy je takto popsaný materiálový 

model dostačující, jelikož při jeho použití jsme vždy na straně bezpečnosti ve srovnání se 

skutečností. Materiálové vlastnosti uvedené v Tab. 3 byly poskytnuty podnikem Varroc 

Lighting Systems s.r.o. 

Materiálové vlastnosti 

Modul pružnosti v tahu E [MPa] 2400 

Poissonovo číslo µ [-] 0,3 

Mez kluzu Re [MPa] 63 

Ohybová pevnost Rf [MPa] 85 

Tab. 3 Materiálové vlastnosti 

5.2 Geometrický model 

Výchozím 3D CAD modelem je sestava ozdobného rámečku s ozdobným kroužkem 

v sepnuté poloze dodaný firmou Varroc Lighting Systems, ve formátu „*.stp“ (vizObr. 10) 

společně s výřezem jednoho ze tří klipů včetně kontaktních ploch na protikusu (ozdobného 

rámečku) viz Obr. 15 a). Pro potřeby kontaktní analýzy jsou kontaktní plochy (plochy 

protikusu) upraveny, a sice odstraněním přebytečných ploch, kterých se klip v ideálním 

případě při spojovací operaci („zaklipávání“) nedotkne. Dále je odstraněn ostrý přechod 

v klipovém otvoru viz Obr. 15 a), který by mohl v průběhu kontaktní analýzy působit 

problémy s konvergencí úlohy. Výsledný tvar kontaktních ploch společně s tělem klipu 

v sepnuté poloze je zobrazen na Obr. 15 b). 
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a) před úpravou b) po úpravě 

Obr. 15 Úprava geometrického modelu 

5.3 Diskretizace klipu a kontaktních ploch 

Tvorba konečnoprvkové sítě je důležitým krokem v procesu MKP analýzy a obecně 

platí, že s rostoucím počtem elementů roste i přesnost analýzy. Zde je třeba nalézt rozumný 

počet prvků s ohledem na výkonnost hardwaru počítače.  

Síť konečných prvků je zobrazena na Obr. 16. Pro tělo klipu a kontaktní plochy je 

definována velkost elementu 0,2 mm. Část stěny okrasného kroužku, ke které je klip 

připojen, slouží jako doplnění tuhosti klipového spoje a aplikaci okrajových podmínek, 

proto bude diskretizována hruběji a to velikostí prvků  

0,4 mm. Konečné prvky jsou převážně typu SOLID 186 a SOLID 187. Jedná se o 

kvadratické 3D prvky s meziuzly, a sice osmistěn tvořený dvaceti uzly (SOLID 186) a 

čtyřstěn tvořený 9 uzly. Každý z uzlů má tři stupně volnosti, posuvy v osách x, y, z. 

Plochy, u kterých bude docházet ke kontaktu jsou mapovány 2D prvky typu CONTA174 

pro kontaktní plochy a TARGE170 pro cílové plochy.  

počet prvků 26149 

Počet uzlů 104379 

Tab. 4 Počet prvků a uzlů 

tělo klipu 

kontaktní 

plochy 

ostrý 

přechod upravené 

kontaktní plochy 
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Obr. 16 Síť konečných prvků 

5.4 Okrajové podmínky 

U kontaktní analýzy budeme předpokládat, pohyb kontaktních ploch vzhledem ke 

klipu. Nebude řešeno zaskočení klipu, ale pouze zasunutí do klipového otvoru tedy do 

polohy, kde bude docházet k největším deformacím. Jelikož je tuhost v oblasti klipového 

otvoru na protikusu výrazně vyšší, než je tuhost funkční části klipu (nohy klipu), jsou 

kontaktní plochy protikusu viz Obr. 15 – b) uvažovány jako absolutně tuhé.  

Aplikace okrajových podmínek je zobrazena na Obr. 17. Vetknutí je zavedeno na 

plochy řezu (oblast C), jedná se o plochy vzniklé výřezem klipu ze stěny okrasného 

kroužku. Dále jsou definovány posuvy kontaktních ploch (oblasti A, B) proti směru osy X 

o velikosti 9 mm. 

 

 

0,2 mm 

0,4 mm 
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Obr. 17 Okrajové podmínky 

Při řešení kontaktního problému je třeba definovat kontaktní pár, tedy dva povrchy, 

které jsou ve vzájemném kontaktu. Nazývají se „kontaktní povrch“ a „cílový povrch“. 

V tomto případě jsou definovány tři kontaktní páry viz tabulka. U všech kontaktní párů 

byla zvolena metoda řešení „Normal Lagrange“, která zajišťuje nulovou penetraci mezi 

kontaktními povrchy. Pro rychlejší řešení a lepší konvergenci úlohy jsou kontakty 

nastaveny bez tření. 

Kontaktní pár Cílový povrch Kontaktní povrch 

1 povrch na protikusu (levý) povrch hlavy klipu (levý) 

2 povrch na protikusu (pravý) povrch hlavy klipu (pravý) 

3 povrch na vnitřní straně klipu (levý) povrch na vnitřní straně klipu (pravý) 

Tab. 5 Nastavení kontaktů 

5.5 Nastavení řešiče 

Nastavení řešiče je provedeno pro výpočet úlohy s velkými posuvy. Takto nastavená 

analýza s uvážením kontaktů a velkými posuvy bude nelineární. Nelineární problém je 

třeba řešit iteračním postupem, což je cyklus založený na opakování jistého algoritmu 

výpočtu, který probíhá až do okamžiku, kdy je chyba výpočtu přijatelná. Obecně tento 

postup nemusí vždy konvergovat ke správnému výsledku. Program ANSYS Workbench 

 

 

a) posuvy a vetknutí b) kontaktry 

2 1 

3 
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řeší tuto nelineární úlohu Newton – Raphsonovou metodou která je, založená na linearizaci 

tzv. tečnou maticí tuhostí. Krokování analýzy bylo nastaveno následovně: 

Počáteční délka kroku Minimální délka kroku Maximální délka kroku 

0,01 s 0,005 s 0,05 s 

Tab. 6 Nastavení krokování 

5.6 Vyhodnocení kontaktní analýzy 

Výstupem kontaktní analýzy je pole posuvů a napětí, které můžeme porovnat s mezí 

kluzu zadaného materiálu. Při posuzování napjatosti u plastových klipů jsou kritickými 

místy oblasti, u kterých dochází primárně k tahovému napětí, protože v těchto místech je 

největší pravděpodobnost vzniku trhliny a tedy porušení klipu. Proto je nutné, aby napětí 

v těchto (tahových) oblastech bylo do meze kluzu zadaného materiálu, tedy do 63MPa. Pro 

oblasti kde dochází k napětí tlakového charakteru je přípustná hranice napětí na mezi 

ohybové pevnosti materiálu tedy 85 MPa.   

5.6.1 Vyhodnocení redukovaného napětí v jednotlivých polohách 

Z průběhu celé analýzy jsou vykresleny tři fáze (polohy) zobrazené na Obr. 18. Dále je 

vidět že, dochází k tzv. „self kontaktu“, kdy se klip dotýká sám sebe špičkami pravé a levé 

nohy, což vede ke zvýšení napjatosti v kořeni klipu.  Z průběhu je zřejmé, že k největšímu 

napětí dochází v poloze, kdy je klip uprostřed klipového otvoru viz Obr. 18 – c), kde z této 

polohy budeme při dalším vyhodnocení vycházet. 

   

a) b) c) 

Obr. 18 Redukované napětí HMH v jednotlivých polohách [MPa] 
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5.6.2 Vyhodnocení celkového posunutí v jednotlivých polohách 

Na Obr. 19 jsou zobrazena celková posunutí klipu v jednotlivých polohách, kde je 

patrné že ke kontaktu nejprve dojde na pravé části klipu, kde se v pozdější fázi tato 

asymetrie srovná a pravá i levá část klipu pokračuje souběžně. 

   

a) b) c) 

Obr. 19 Celkové posunutí v jednotlivých polohách [mm]  

5.6.3 Vyhodnocení redukovaného napětí HMH v kořeni klipu  

Z Obr. 20 je patrné že největší napětí je 196 MPa. Tato napěťová špička vzniká 

v důsledku ostrého přechodu mezi kořenem klipu a stěnou. K zjištění přesnější úrovně 

napětí by bylo nutné použít nelineární materiálový model, popsaný přesnou stress-strain 

křivku, kde nad mezí kluzu dochází k většímu přetvoření a poklesu lokálních koncentrací 

energie napjatosti vlivem plastické deformace materiálu, což vede ke snížení reálného 

napětí. V oblasti této napěťové špičky tedy materiál lehce „poklouzne“, což způsobí jen 

drobnou změnu tvaru, a ke vzniku trhliny nedojde 

 Důležitější hodnotou je zde napětí vznikající v místě nad touto napěťovou špičkou o 

velikosti 96 MPa. V této oblasti dochází k čistě tahovému napětí, je to tedy z hlediska 

pevnosti nebezpečná oblast, protože by právě tady s největší pravděpodobností došlo 

k trvalým deformacím nebo dokonce k lomu. Napětí v této oblasti by mělo být menší než 

je hodnota meze kluzu (63MPa). V zaoblení klipu pak vniká napětí o velikosti 139MPa, 

kde v případě překročení ohybové pevnosti materiálu (85 MPa) zde může dojít k trvalým 

deformacím. Je zřejmé, že obě tyto hodnoty překročily výrazně dovolené napětí. Původní 

návrh klipu je tedy z hlediska pevnosti nevyhovující. 
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Obr. 20 Redukované napětí HMH [MPa] 

 

5.6.4 Vyhodnocení hlavního napění – tah 

Na Obr. 21 je vykresleno maximální tahové napětí, kde je patrné že, hodnoty 

redukovaného a maximálního hlavního napětí jsou pro tuto oblast shodné. 

 
 

Obr. 21 Hlavní napětí tah [MPa] 

5.6.5 Vyhodnocení hlavního napětí – tlak 

Na Obr. 22 je vykresleno maximální tlakové napětí, kde maximální napětí vzniká na 

malé plošce v místě kontaktu na hlavě klipu. Tyto kontaktní tlaky však nejsou z hlediska 

pevnosti klipu směrodatné a jejich velikost je nepřesná vzhledem k nastavení kontaktů, 

diskretizaci této oblasti a tuhosti kontaktních ploch. Tlakové maximum v zaoblení je pak, 

téměř shodné s redukovaným napětím. 
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Obr. 22 Hlavní napětí tlak [MPa] 

Výsledky pevnostní analýzy nám ukazují místa, ve kterých by v případě použití elasto-

plastického modelu materiálu došlo k plastické deformaci, je tedy třeba brát tyto výsledky 

pouze jako vodítko k nalezení lepší konstrukce klipu, u níž by nedocházelo k překročení 

meze kluzu. 

6 Návrh pružného spoje podle konstrukčních zásad 

V této kapitole budou provedeny základní úpravy uložení klipu na stěně kroužku, kde 

budou uvedeny dva druhy uložení.  

6.1 Konstrukční omezení a předpoklady při návrhu rozměrů klipu  

 Při zmenšování tuhosti klipu by minimální tloušťka stěny neměla být navrhována 

menší než 1,8 mm, kde snížení tloušťky místně na 1,5 mm je teoreticky možné, 

avšak vzhledem k tomu, že se jedná o teplotně více odolný materiál PC, a jeho 

vlastnosti pro plnění vstřikovacích forem jsou horší a muselo by se návrh následně 

potvrdit analýzou plnění formy.  

 Prodloužení klipu viz Obr. 23 (rozměr ΔL) by nemělo být větší než 2 mm, tak aby 

nebyl klip vůči kroužku příliš velký. Kde při konstruování by měl být kladen 

důraz na to, aby byl klip prodlužován co nejméně. 

 Rozšiřování klipu ve směru osy X viz Obr. 23 (rozměr X) je možné provádět 

symetricky na každou stranu o maximální velikost 1,5 mm, vzhledem 

k omezenému prostoru na straně okrasného rámečku. 
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Obr. 23 Zobrazení možných základních úprav rozměrů klipu 

6.2 Úprava uložení klipu na stěně kroužku 

Na základě vyhodnocení kontaktní analýzy jsou provedeny následující úpravy 

6.2.1 Natočení klipu do tečné polohy vzhledem ke stěně okrasného kroužku 

 Byla provedena úprava polohy klipu na stěně tak, že byl klip natočen do tečné polohy 

vzhledem k obvodu stěny viz Obr. 24. Vznikne tak prostor mezi klipem a stěnou kroužku, 

který leze využít posunutím klipu směrem ke stěně o 0,8 mm, a tím odstranit místní 

oslabení stěny okrasného rámečku způsobené vybráním klipového otvoru viz Obr. 25 

(vybrání zeleně). Další možností by bylo rozšíření tloušťky klipu b. 

  
a) původní model b) nový model 

Obr. 24 Původní a upravená poloha klipu 

h 

ΔY 

ΔL 
X 

t t 

9° 

R 

b 

. 
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Nové uložení klipu na stěně kroužku je symetrické podle roviny YZ a teoreticky by 

toto uložení umožňovalo posunutí kořene klipu ve směru osy Y., Nicméně by tato úprava 

byla z hlediska výroby formy pro vstřikování komplikovaná. 

 

Obr. 25 Vybrání na stěně okrasného rámečku 

6.3 Rozbor možných úprav klipu za účelem snížení napětí 

6.3.1 Rozšíření klipové mezery 

První úprava klipu bude provedena s cílem odstranit tzv. „self kontakt“ tedy 

skutečnost, že se klip při zasouvání do klipového otvoru dotýká sám sebe svými špičkami 

viz Obr. 20.  Tento nežádoucí jev lze odstranit rozšířením vzdálenosti rozteče noh klipu (b) 

na hodnotu 3,7 mm viz Obr. 23, a s tím i rozšíření klipové mezery včetně dosedacích částí 

na protikusu. Při provádění dalších úprav bude již uvažována tato hodnota rozteče nohou 

klipu. 

6.3.2 Prodloužení funkční délky klipu 

Nejjednodušším způsobem jak lze snížit napětí v kořeni klipu je nalezení vhodné 

kombinace prodloužení funkční délky klipu a zaoblení v kořeni klipu viz Obr. 23. 

Provedení takovéto úpravy by nebylo příliš vhodné z hlediska požadavku, na co nejmenší 

prodloužení.  

6.3.3 Tvarování hlavy klipu a velikost záskoku 

Tvar hlavy klipu respektive jeho úhel náběhu a úhel na straně záskoku ovlivňuje 

především silové poměry na hlavě klipu viz kapitola 2.2.1.  Z průběhu pevnostní analýzy je 

však možné vidět, že k malé deformaci v oblasti hlavy dochází, to je způsobeno malým 

úhlem na straně záskoku. Další snížení tuhosti v této oblasti nebude uvažováno z důvodu 

tloušťka stěny 0,8 

mm 
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výrobních omezení a také pevnosti. Zde by mohlo docházet k lámání špičky klipu. Bude 

tedy uvažován původní tvar hlavy klipu. 

Původní velikost záskoku viz Obr. 23 (rozměr Y), bude uvažována jako minimální 

hodnota z toho důvodu, že v případě jeho zmenšení by se zvyšovala pravděpodobnost 

rozpojení klipového spoje v důsledku působení dynamických sil.  

6.3.4 Změna příčného průřezu klipu 

Tvar příčného průřezu ovlivňuje napjatost v kořeni klipu výrazným způsobem. 

Z kapitoly 2.2.2, kde jsou uvedeny vztahy pro výpočet deformací u klipů různé konstrukce 

vyplývá, že nejefektivněji bude využit příčný průřez v případě, kdy se bude jeho šířka 

lineárně zmenšovat od kořene k hlavě klipu a to na poloviční hodnotu. V našem případě 

kdy, původní šířka průřezu je zároveň šířkou limitní (1,8 mm), by zavedení tohoto 

tvarování znamenalo rozšíření šířky kořene klipu na 3,6 mm s lineárním zúžením na  

1,8 mm což by vzhledem k délce funkční části klipu vedlo ke zvýšení napjatosti.  

 Změnou tloušťky klipu bychom v našem případě také nedocílili výrazných změn 

v napjatosti, nabízí se zde tedy zvětšení tloušťky v kořeni klipu na 2,4 mm a zúžení 

v oblasti hlavy na 1,8 mm. Tím by se snížila napjatost v zaoblení, ale na napětí v patě by 

tato úprava neměla výrazný vliv.  

6.4 Změna polohy klipu 

Druhou možností jak realizovat pružný spoj je změna polohy klipu tak, že bude hlavou 

směřovat do středu kroužku viz Obr. 26.  Výhodou tohoto uložení je skutečnost, že při 

deformaci klipu bude také částečně docházet k deformaci stěny kroužku, tím docílíme větší 

efektivity pružného spoje. Oproti původnímu provedení spoje je klip tvořen jednou nohou.  

 

Obr. 26 Klip v sestavené poloze 
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6.4.1 Velikost klipového otvoru 

Pro tento klip je potřeba navrhnout dostatečně velký klipový otvor, tak aby se klip při 

zasouvání nedotýkal zadní hrany  klipového otvoru viz Obr. 27 – červeně. Pro uvažovanou 

tloušťku klipu 1,8 mm a velikost záskoku 1,19 mm je minimální velikost otvoru 3,2 mm.  

 

Obr. 27 Klipový otvor 

6.4.2 Kontaktní oblast 

Kontaktní oblast tedy plocha, po které se bude hlava klipu posouvat může, být řešena 

těmito způsoby. V prvním případě viz. Obr. 28 a) je kontaktní oblastí samotná vnější stěna 

ozdobného rámečku, po které klip postupně nabíhá až po záskok. Druhou variantou je 

vytvoření drážky viz Obr. 28 b), kde by ovšem vznikla stěna o tloušťce 1,2 mm. 

  

a) původní stěna b) vybrání na stěně 

Obr. 28 Řez klipovým spojem (klip konst. Průřezu) 

Ačkoli je limit pro tloušťku stěny stanoven na 1,8 mm dalo by se u klipu širokého  

5 mm uvažovat o lineárním zúženi z 1,8 mm na 1,5 mm při zachování dostatečné tuhosti.  

1,7 

1,2 

1,8 
3,2 

4,15 

6 

3,2 

5 
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Toto zúžení by vedlo ke snížení napětí a zároveň by postačovala šířka otvoru o velikosti 

2,9 mm viz Obr. 29.  

 

Obr. 29 Řez klipovým spojem (lin. zúžení)  

6.4.3 Návrh funkční části klipu 

Délku funkční části klipu určíme podle vztahu uvedeného v kapitole 2.2.2 Tab. 1, 

který modifikujeme součinitelem deformace Q, pro zohlednění uložení klipu na stěně 

kroužku.  

 𝑌 = 0,67
𝜖𝐿2

ℎ
𝑄 → 𝜀 =

ℎ𝑌

0,67𝐿2𝑄
 (5)  

Kde pro poměrnou deformaci platí podmínka 

 𝜖 ≤ 𝜀𝐷 =
𝑅𝑒

𝐸
 (6)  

Při určení hodnoty koeficientu Q vyjdeme z diagramu pro uložení klipu na tenké stěně 

viz kapitola 2.2.3 Obr. 4 (poloha klipu 5). U tohoto součinitele deformace je uvažována 

stejná tloušťka stěny a klipu, to ovšem v našem případě neplatí (tloušťka stěny je 2,25 viz 

Obr. 14), kde je klip navíc usazen na zesílené oblasti o šířce 4,15 mm se zaoblením 

v kořeni viz Obr. 28. Proto bude výpočet proveden pouze pro porovnání s optimálními 

hodnotami určenými pomoci MKP.   

Pro ideální uložení klipu na tenké stěně je zvolena délka klipu L = 7,5 a hodnota 

součinitele deformace Q = 2,2.  Dosazení hodnot do vztahu 1.8: 

 𝜀 = 1,5
1,8 ∙ 1,19

7,52 ∙ 2,2
= 0,02596,   𝜀 ≤ 𝜀𝐷    (7)  

2,9 

1,5 

1,8 
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Sílu potřebnou pro vychýlení klipu o hodnotu Y  určíme ze vztahu uvedeném v Tab. 1. 

 𝑃 =
𝑏ℎ2𝐸𝜖

6𝐿
=

5 ∙ 1,82 ∙ 2400 ∙ 0,02596

6 ∙ 7,5
= 22,4 𝑁 (8)  

Pracovní sílu vypočteme ze vztahu 1.4, který je uveden v kapitole 2.2.3, kde koeficient 

tření pro polykarbonát volím µ = 0,5 (určeno podle [1]), úhel α = 32° viz Obr. 14. 

 𝑊 = 𝑃 ∗
𝑓 + 𝑡𝑎𝑛(𝛼)

1 − 𝑓 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼)
= 22,4

0,5 + 𝑡𝑎𝑛(32)

1 − 0,5𝑡𝑎𝑛(32)
= 36,6𝑁 (9)  

Při uvážení 3 klipů této konstrukce bude podle návrhového výpočtu celková síla 

potřebná pro spojení okrasného kroužku s rámečkem WC = 110 N. 

6.4.4 Ověření návrhu MKP analýzou 

Funkční délka klipu je zde uvažována 8,2 mm tedy navýšena o 0,7 mm oproti hodnotě 

získané návrhovým výpočtem (viz předchozí kapitola) tak aby napětový stav v patě klipu 

odpovídal zadaným limitům. Šířka klipu je 5 mm (v případě symetrie 2,5 mm).  Aby byl 

příspěvek pružné deformace stěny okrasného kroužku adekvátní, je zde tato oblast 

rozšířena na velikost 6 X 10 mm.  V místě připojení klipu ke stěmě kroužku je zavedeno 

zaoblení o velikosti 1,2 mm. 

 

 
Obr. 30 Rozměry klipu (varianta 2) [mm] 

I. Okrajové podmínky a výpočetní sít 

Okrajové podmínky a síť konečných prvků jsou zobrazeny na Obr. 31. Je zavedeno 

vetknutí na plochy řezu v oblasti B. Symetrie je zavedena na oblast C jako zabránění 

R1,2 

1,8 8,2 

rovina 

symetrie 

2,5 

6 

10 
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posuvu v ose X. Místo kontaktů je zde použit posuv o velikosti 1,19 mm, který je 

aplanován na malou plošku v oblasti hlavy klipu tak aby co nejvíce tato okrajová 

podmínka odpovídala kontaktnímu problému. Sít konečných prvků je mapována prky o 

velikosti 0,2 mm pro tělo klipu a 0,4 mm pro stěnu. 

  
Obr. 31 Okrajové podmínky a síť konečných prvků 

II. Vyhodnocení redukovaného napětí 

Z vykreslení výsledků hodnot redukovaného napětí na Obr. 32 vidíme že, tahové 

maximum v patě klipu nabývá hodnoty 61,5 MPa  (vyznačeno štítkem). Tlakové maximum 

v zaoblení nabývá hodnoty 83,6 MPa. Návrh tedy vyhovuje pevnostním limitům.  

  
Obr. 32 redukované napětí HMH [MPa] 

 

Vetknuté 

plochy 

0,2 mm 

0,4 mm 
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III. Vyhodnocení celkových posuvů 

Z vykreslení výsledků celkových posuvů na Obr. 33 můžeme sledovat deformaci stěny 

kroužku v oblasti kořene klipu velikosti 0,15 mm, kde v případě původního uložení byla 

deformace ve stejném místě o dva řády nižší. 

  
Obr. 33 Celkové posunutí [mm] 

IV. Vyhodnocení reakční síly 

Velikost reakční síly viz Obr. 34 je 11,7N což je poloviční hodnota celkové reakční 

síly vzhledem k aplikaci symetrie. Celková síla tedy bude 23,4 N, kde analytickým 

výpočtem (pro hodnotu L = 8,2 mm) vychází 20,5 N.  

 
Obr. 34 Reakční sía [N] 

Tato varianta pružného spoje je co se tyče fixace spojovaných částí ve směru osy Y 

ideálním řešením. Problém je zde s fixací rotace obou čáasí vůči sobě. Byla  byla tedy 

potřeba zavést další klip, který by fixoval rotaci, například původním dvojklipem. 
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7 Optimalizace tvaru funkční části klipu 

V této kapitole bude provedena cíleně řízená optimalizace tvaru funkční části klipu 

v programu ANSYS Workbench 15. Popis této optimalizační metody je uveden v kapitole 

3.  Předmětem optimalizace je nalezení ideálního tvaru klipu tak, aby byla velikost napětí 

snížena na přípustnou mez při dodržení konstrukčních zásad uvedených v kapitole 6.1.  

Optimalizace je zaměřena na oblast klipu, kde dochází převážně k rovinné napjatosti, 

proto můžeme původní 3D úlohu s výhodou řešit jako 2D analýzu s využitím symetrie 

v rovině YZ. Oblast optimalizace tedy aplikace vstupních (geometrických) proměnných je 

zobrazená červeně na Obr. 35 – b). Tyto vstupní proměnné budou popsány v jednotlivých 

třech variantách optimalizace. 

  

a) 3D model klipu b) 2D model klipu 

Obr. 35 Převedení 3D modelu na 2D 

7.1 Varianta č. 1 – lineární zúžení šířky klipu 

První varianta řešení bude provedena s cílem nalézt ideální velikost lineárního zúženi 

klipu směrem od kořene k hlavě s tím, že minimální rozměr je 1,8 mm. U této varianty 

bude proveden popis okrajových podmínek a popis sítě konečných prvků, pro další 

varianty bude toto nastavení uvažováno shodné a již nebude popisováno. 

 

rovina 

symetrie 

optimalizovaná 

oblast 
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7.1.1 Okrajové podmínky a diskretizace 

Pro 2D úlohu není uvažován vliv připojení klipu ke stěně, což však nebude mít na 

výsledky optimalizace velký vliv. Ovlivněna bude pouze velikost výsledného napětí, která 

bude nižší o cca 3 MPa (zjištěno na základě provádění jednotlivých výpočtů v průběhu 

optimalizace). Je uvažováno ideální uložení klipu zavedením vetknutí na spodní hraně viz 

Obr. 36 (oblast A). Kontakty jsou zde nahrazeny aplikací posuvu v oblasti C o velikosti 

1,19 mm proti směru osy X, tedy maximální velikost posuvu, ke kterému dochází 

v průběhu spojovací operace. Je uvažována symetrie v rovině YZ jako zamezení posuvu na 

hraně (oblast B) ve směru osy X. Diskretizace je provedena prvky o velikosti 0,2 mm pro 

klip a 0,4 mm pro uložení klipu viz Obr. 36.  

   

Obr. 36: okrajové podmínky a diskretizace 

7.1.2 Parametrický model 

Nastavení parametrického modelu je první krok v procesu samotné optimalizace. 

Volba vstupních (geometrických) proměnných je zobrazena na Obr. 37, jsou to parametry 

H1 – šířka v kořeni klipu, R velikost zaoblení v kořeni klipu a V1 velikost prodloužení 

klipu. Dále jsou zobrazeny rozměry, které definují způsob, jakým se může geometrie 

měnit. Rozměr H1 udržuje minimální tloušťku stěny 1,8 mm a rozměr H2 který zajištuje 

dostatečný prostor pro vytváření zaoblení. 

0,2mm 

0,4mm 
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Obr. 37 Zobrazení vstupních proměnných (varianta č. 1) 

Výstupní parametry zobrazené na Obr. 38 jsou: velikost redukovaného napětí na 

vnějších vláknech, které je shodné s maximálním hlavním napětím a velikost 

redukovaného napětí na vnitřních vláknech. Zde se dosahuje napětí o něco menších hodnot 

než minimální hlavní napětí, což je způsobeno trojosou napjatostí která vzniká v zaoblení. 

Posledním vstupním parametrem je silový účinek posuvu, který bude sloužit pro určení 

tuhosti klipu. U všech variant optimalizace budou uvažovány stejné výstupní parametry, 

které zde byly popsány. 

   

a) tlaková oblast b) tahová oblast c) silový účinek posuvu 

Obr. 38: výstupní parametry optimalizace  

 

R 

 V1 

 H1  H2 

 
H1 
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7.1.3 Návrhová oblast řešení 

Návrhový prostor varianty č. 1 je určen třemi geometrickými parametry, které popisují 

vnitřní tvar klipu. Jejich rozsah byl určen na základě konstrukčních omezení klipu. 

Návrhový prostor byl vytvořen pomocí algoritmu centrálního kompozitního návrhu, který 

je popsán v kapitole 3.2.2. V Tab. 7 jsou uvedeny definované rozsahy jednotlivých 

geometrických proměnných a počáteční hodnota. Pro tři definované vstupní proměnné je 

návrhový prostor popsán 16 body. 

Vstupní (geometrický) parametr Počáteční hodnota Rozsah 

H1 [mm] 2,135 1,8 - 3 

V1 [mm] 0,8 0,1 – 2 

R1 [mm] 1 1 – 2 

Tab. 7 Vstupní parametry 

7.1.4 Odezvová plocha 

Odezvová plocha přímo neodráží chování parametrického modelu ale je vytvořena 

aproximací výsledků získaných řešením jednotlivých bodů návrhového prostoru. Pro tuto 

variantu byla použita polynomická aproximace druhého řádu, která s dostatečnou přesností 

aproximuje chování výstupních parametrů při změně geometrických proměnných. Prvním 

získaným výstupem je lokální citlivost jednotlivých vstupních parametrů na dané výstupní 

proměnné zobrazená na Obr. 39.  

Obr. 39: lokální citlivosti (varianta č. 1) 

V prvním sloupci je zobrazena citlivost redukovaného napětí v zaoblení na vstupních 

parametrech, kde jde vidět, že největší vliv má prodloužení klipu a velikost šířky v kořeni 

  
Redukované napětí 

Tahová oblast 

Silový účinek 

posuvu 

Redukované napětí 

Tlaková oblast 

Lokální citlivosti 

R 

H1 

V1 
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klipu. V prostředním sloupci je zobrazena citlivost redukovaného napětí v patě klipu, kde 

je vidět opět největší vliv prodloužení klipu. V posledním sloupci je pak zobrazena 

citlivost silové reakce od posuvu, která je nejvíce ovlivněna šířkou v kořeni klipu.  

Odezva redukovaného napětí v zaoblení na změně šířky klipu a velikosti zaoblení je 

zobrazená na Obr. 40 a odezva redukovaného napětí v patě na změně zmíněných parametrů 

na Obr. 41. Z vykreslených odezvových ploch můžeme vidět protichůdnou tendenci, kde 

parametry, které snižují napětí jedné výstupní proměnné, zvyšují zároveň napětí druhé 

výstupní proměnné.  

 
Obr. 40 Odezva napětí v tahové oblasti 

V dalších variantách budou vždy vykresleny odezvové plochy pro napětí v zaoblení a 

v patě klipu, kde budou voleny vždy vstupní parametry, které mají největší citlivost. 

 
Obr. 41 Odezva napětí v tlakové oblasti 
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7.1.5 Nastavení optimalizace 

Nejprve jsou nastaveny omezující podmínky pro redukované napětí v kořeni klipu 

podle pevnostních limitů materiálu takto: 

Pro velikost redukované napětí na vnějších vláknech klipu je nastavena omezující 

podmínka 60 MPa tak aby ve výsledku bylo napětí do meze kluzu zadaného materiálu 63 

MPa, z důvodu již zmiňovaného vlivu připojení klipu ke stěně. 

Pro velikost redukovaného napětí na vnitřních vláknech je nastavena omezující 

podmínka 82 MPa tedy opět o 3MPa snížená hranice ohybové pevnosti zadaného 

materiálu. 

Cílem optimalizace je nalézt takovou konfiguraci vstupních parametrů, při které bude 

docházet k přípustným hodnotám napětí, s cílem minimalizovat prodloužení klipu 

(parametr V1). Při vyhodnocení jednotlivých kandidátů optimalizace bude posuzována i 

tuhost návrhu. Tuhost zde figuruje silová reakce na zavedený posuv, která je přímo úměrná 

ohybové tuhosti klipu. Tuhost návrhu by neměla být o mnoho nižší než tuhost původní 

konstrukce, což představuje přibližně velikost silového účinku 12 N. Takovýmto způsobem 

boudou vyhodnocovány všechny varianty řešení. 

7.1.6 Vyhodnocení optimalizace – Varianta č. 1 

Pro nalezení vhodných kandidátů byl použit multikriteriální iterační algoritmus 

(MOGA) a metoda vyhledávání („screening“). Každý z vyšetřovaných kandidátů byl 

verifikován výpočtem na parametrickém modelu viz Obr. 43. 

Metodou vyhledávání byla nalezena kombinace nejmenšího možného prodloužení 

klipu a zaoblení v kořeni při uvážení konstantního průřezu zobrazená na Obr. 43. Původní 

konstrukci klipu by bylo potřeba prodloužit o 1,6 mm a zvolit zaoblení 1,26 mm. Tento 

návrh má však podstatně nižší tuhost. Multikriteriální iterativní metodou byl pak nalezen 

druhý návrh, u kterého jde o lineární zeštíhlení šířky od kořene z 2,38 mm na 1,8 mm a 

prodloužení o 1,8453 mm. 

kandidát č.1 kandidát č.2 

  

Obr. 42 Optimalizované návrhy- varianta č. 1 
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7.1.7 Vykreslení redukovaného napětí – Návrh - A 

Na Obr. 43 je zobrazena geometrie a průběh redukovaného napětí návrhu A. Tuhost 

konstrukce je 7,2 N/mm. 

  

Obr. 43 Varianta č. 1 – návrh A 

7.1.8 Vykreslení redukovaného napětí – Návrh - B 

Na Obr. 44 je zobrazena geometrie a průběh redukovaného napětí návrhu B. Tuhost 

konstrukce 11,16 N/mm.  

  
Obr. 44 Varianta č. 1 – návrh B 
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7.1.9 Odvození funkční závislosti koeficientu uložení 

V kapitole 2.2.3 jsou na Obr. 4 zobrazeny diagramy pro koeficient uložení v závislosti 

na orientaci klipu. Jelikož ani jedna z těchto křivek nepopisuje správně chování našeho 

uložení bude využit parametrický model první varianty optimalizace k jeho odvození.  

Jako proměnný parametr vstupuje do hry tloušťka klipu h. Výsledkem je závislost 

tahového napětí v patě klipu na měnící se tloušťce h. Tato závislost je srovnána 

s analytickým vztahem pro výpočet napětí na vetknutém nosníku viz kapitola 2.2.2. Tímto 

srovnáním získáme funkční závislost koeficientu uložení pro případ klipu konstantního 

průřezu. Velikost zaoblení v kořeni klipu (pro dané uložení) je vhodné volit v poměru R/h 

= 0,6 - 0,8.  

 

Obr. 45 Diagram koeficientu uložení pro dané uložení 

Pro ověření získané závislosti koeficientu Q vypočteme napětí pro rozměry klipu 

varianty č. 1 – návrhu č. 1. Vyjdeme z dovoleného posuvu pro klip konstantního průřezu 

z Tab. 1, doplněný o koeficient zohledňující uložení klipu pro náš případ viz Obr. 45. 

 𝑦 = 0,67
𝜀𝑙2

ℎ
𝑄 (10)  

Pro hodnoty:  L= 9,34 mm a R =1,26 mm odečteme z diagramu viz Obr. 45 hodnotu 

součinitele deformace Q = 1,5 a dopočteme deformaci respektive napětí pro posuv  

1,19 mm 

 𝜎 = 𝐸𝜀 = 𝐸
1

0,67

ℎ𝑦

𝐿2𝑄
= 2400

1

0,67

1,85 ∙ 1,19

9,342 ∙ 1,5
= 60,26 𝑀𝑃𝑎 (11)  
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7.2 Varianta č. 2 – tvarování pomocí spline křivky 1 

K dosažení optimálního tvarování v kořeni klipu je návrhová oblast popsána spline 

křivkou, která je tvořena čtyřmi řídícími body (body ležící mimo křivku) a čtyřmi 

vyhlazovacími body. Vrchní část spline křivky je zakótovaná tak, že je vždy ve vertikální 

poloze. Vertikální část zabraňuje vytváření ostrých přechodů v důsledku změn tvaru spodní 

části spline křivky a zároveň vymezuje minimální tloušťku stěny v oblasti hlavy 1,8 mm. 

Změna tvaru spline křivky je řízena vstupními parametry zobrazenými na Obr. 46 – b). Jde 

o polohu vyhlazovacího bodu ve směru osy X (parametr H2), osy Y (parametr V2) a 

řídícího bodu ve směru osy X vzhledem k vyhlazovacímu bodu (v červeném kroužku). 

Parametry H2 a V2 tak určují polohu křivky a parametr H3 řídí natočení křivky. Nakonec 

je definován parametr H1 určující rozteč klipu a parametr V1 určující prodloužení. 

 

 

Obr. 46 parametrický model – varianta č. 2 

7.2.1 Návrhová oblast řešení 

Rozsah vstupních parametrů je uveden v tabulce Tab. 8 

Tab. 8 Rozsah vstupních hodnot – varianta č. 1 

 

Vstupní (geometrický) parametr Počáteční hodnota [mm] Rozsah [mm] 

V1  0,8 0,1 – 1,5 

V2  2,8 1,1 – 4,5 

H1  1,4 1,85 – 2,3 

H2  1,68 1,1 – 1,7 

H3 0,325 0,05 – 0,6 

H3 

 

 

 

 

V1 

V2 

 
H2 

H1 

počáteční bod 

spline křivky 

koncový bod 

spline křivky 

vertikální část 

spline křivky 
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Pro takto nastavenou návrhovou oblast je třeba určit dobře rozsahy jednotlivých 

vstupních parametrů, aby nedocházelo k vytváření nereálné geometrie viz Obr. 47. 

Návrhová oblast řešení byla nejprve popsána 28 body, kde však následná přesnost 

odezvové plochy nedosahovala vyhovující přesnosti, proto byl návrhový prostor 

uživatelsky rozšířen na 60 bodů.   

 

Obr. 47 Nereálná geometrie 

7.2.2 Odezva plochy 

Pro tuto variantu byla použita aproximace metodou „korigování“, která je popsána 

v kapitole 3.2.3. Tato metoda dobře aproximuje chování výstupních parametrů při změně 

geometrických proměnných, kde například při malé změně geometrického parametru H3 

dojde k výrazné změně geometrie. 

 

Obr. 48 Lokální citlivosti – varianta č. 2 

Lokální citlivosti 
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Citlivostní analýza zobrazená na Obr. 48, ukazuje, že mimo prodloužení klipu má na 

velikost redukovaného napětí velký vliv poloha vyhlazovacího bodu V2 a rozteč noh klipu 

H1.  

Odezva redukovaného napětí na vnitřních vláknech při změně rozteče klipu H1 a 

velikosti parametru H3 řídící natočení spline křivky, je zobrazena na Obr. 40 a odezva 

redukovaného napětí na vnějších stejných parametrech na Obr. 41. Z vykreslených 

odezvových ploch můžeme, je usoudit, že při snižování obou parametrů H3 a H1 dochází 

ke snižování napětí jak na vnitřních tak na vnějších vláknech klipu.  

 
Obr. 49 Odezva napětí v tlakové 

 

 
Obr. 50 Odezva napětí v tahové oblasti klipu 
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7.2.3 Vyhodnocení optimalizace – varianta č. 2 

Nastavení optimalizace bylo provedeno shodně s prvním případem. Multikriteriální 

iterativní metodou byly opět vybrány 2 návrhy. V prvním případě jde o konstrukci klipu, 

kde je prodloužení funkční části klipu 1,28 mm, při dosažení přijatelné tuhosti klipu. 

Maximální napětí na vnitřních vláknech klipu je 75,3 MPa.  

Druhý návrh je velice podobný. Zde jde pouze o návrh s vyšší tuhostí při větším 

prodloužení klipu. Výsledky redukovaného napětí budou vykresleny pouze pro první 

(kratší) návrh klipu.  

kandidát č.1 kandidát č. 2 

  
Obr. 51 Optimalizované návrhy – varianta č. 2 

 

7.2.4 Vykreslení redukovaného napětí – Návrh - C 

Na Obr. 52 je zobrazena geometrie a průběh redukovaného napětí optimalizovaného 

návrhu C (kandidát č. 1). Tuhost konstrukce je 9,159 N/mm. 

  
Obr. 52 varianta č. 2 – návrh C 
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7.3 Varianta č. 3 – tvarování pomocí spline křivky 2 

U této varianty je návrhová oblast popsána spline křivkou na vnitřní straně klipu a 

úsečkou na vnější straně klipu viz Obr. 53. Poloha koncového bodu je zde oproti minulé 

variantě posunuta níže ve směru osy Y na úroveň záskoku (špičky klipu).  Spline křivka je 

tvořena opět čtyřmi řídícími a vyhlazovacími body, a její tvar je řízen pomocí tří stejných 

bodů jako u minulé varianty (V2, H2, H1). Zde je zde navíc uvažována změna polohy 

vyhlazovacího bodu ve směru osy Y (parametr V3).  Důležitou vazbou je zde vzdálenost 

mezi vyhlazovacím bodem spline křivky a spodním bodem úsečky 2 mm (body 

v červeném kroužku), protože se změnou parametru H1 bude docházet i ke změně polohy 

bodu úsečky. Ve výsledku se jedná o změnu sklonu nohy v dolní části klipu, kde velikost 

tohoto sklonu je řízena také parametrem V3. Vzdálenost vrchního bodu úsečky vůči 

vyhlazovacímu bodu je 1,8 mm což zároveň slouží jako dodržení limitu na tloušťku stěny. 

Jako poslední parametr je zde uvažována změna délky klipu V1. 

 

 

Obr. 53 Parametrický model- varianta č.3 
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7.3.1 Návrhová oblast řešení 

Rozsah vstupních parametrů je uveden v tabulce Tab. 9. Horní a dolní hranice 

jednotlivých vstupních parametrů byla stanovena pomocí orientačních výpočtů, kde bylo 

třeba zejména snížit rozsah horní hranice parametru H2 z 0,6 na 0,3 mm. Rozložení 

návrhové oblasti je provedeno opět metodou centrálního kompozitního návrhu, kde 

celkový počet návrhových bodů byl stejně jako v předchozí variantě doplněn na 60 bodů. 

Vstupní (geometrický) parametr Počáteční hodnota [mm] Rozsah [mm] 

V1  0,75 0,1 – 1,5 

V2  1,5 1 – 2,2 

V3 5 4,2 - 6 

H1  1,6 1,1 – 1,7 

H2  0,15 0,05 – 0,3 

Tab. 9 Rozsahy vstupních parametrů 

7.3.2 Odezva plochy 

Pro tuto variantu byla použita aproximace polynomem 2 řádu, která je popsána 

v kapitole 3.2.3. Na Obr. 54 je zobrazena lokální citlivost, kde soustavu nejvíce ovlivňují 

parametry tvarující spline křivku tedy H1, H2 a V2. Prodloužení klipu nejvíce ovlivňuje 

tuhost klipu a je vidět že na napětí v zaoblení nemá až tak dominantní vliv jako tomu bylo 

u například u první varianty. 

 

Obr. 54 Lokální citlivosti – varianta č. 3 

 

Lokální citlivosti 
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Odezva redukovaného napětí na vnitřních vláknech při změně polohy vyhlazovacího 

bodu spline křivky H1 a velikosti parametru H2 řídící natočení spline křivky, je zobrazena 

na Obr. 55. Odezva redukovaného napětí na vnějších vláknech klipu stejných parametrů na 

Obr. 56. Z vykreslených odezvových ploch můžeme vidět, že při snižování parametrů H2 a 

H1, dochází ke snižování napětí jak na vnitřních tak i na vnějších vláknech klipu.  

 
Obr. 55 Odezva napětí v tahové oblasti klipu 

 

 
Obr. 56 Odezva napětí v tlakové oblasti klipu 
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7.3.3 Vyhodnocení optimalizace –varianta č.3 

Nastavení optimalizačního procesu bylo provedeno ve shodě s kapitolou 7.1.5. 

Výsledkem optimalizačního procesu jsou opět 2 návrhy zobrazené na Obr. 57. U prvního 

návrhu je konstrukce klipu prodloužena o 1mm při tuhosti blízké původnímu spoji, kde 

však napětí je již na mezi kluzu. Druhý návrh je pak prodloužen o 1,2436 mm a jeho tuhost 

je sice nižší ale napětí v tahové oblasti vyhovuje více pevnostním limitům.  

kandidát č.1 kandidát č.2 

 
 

Obr. 57 Optimalizované návrhy – varianta č.3 

 

7.3.4 Vykreslení redukovaného napětí – Návrh - D 

Na Obr. 58 je zobrazena geometrie a průběh redukovaného napětí návrhu D (kandidát 

č.2). Tuhost konstrukce je 8.875 N/mm. 

 
 

Obr. 58 Rozbor návrhu D 
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8 Vytvoření 3D řešení jednotlivých návrhů optimalizace a 

porovnání s původní konstrukcí klipu 

3D modely klipů jsou vytvořeny vytažením optimalizovaných tvarů profilů, viz 

kapitola 7, do prostoru ve směru normály k jejich profilu na tloušťku 2,2 mm. Změna 

průřezu klipu po jeho tloušťce je provedena lineárním zeštíhlením (úkosem) na vnější 

straně klipu od kořene klipu z 2,2 mm až ke hlavě na 1,8 mm viz Obr. 59. Tato změna 

tloušťky klipu je uvažována u všech variant stejně. Klipy jsou modelovány samostatně tak 

i s uvážením uložení na stěně. 

 

  

Obr. 59 Llineární zeštíhlení klipu 

 

Výstupem diplomové práce jsou pak 3D modely jednotlivých variant klipu dodané ve 

formátu *.stp. Modely klipů jsou vytvořeny jak s uložením (výřez stěny) tak samostatné 

klipy, včetně parametrických modelů vytvořených v programu ANSYS Workbench.  

 Za účelem vytvoření klipového spoje v závislosti na druhu materiálu je vytvořena 

modifikace klipu jeho poměrným prodlužováním v ose Y a Z v takovém poměru aby se 

částečně zachovala tuhost viz Obr. 61. Prodloužením klipu klesá poměrná deformace ve 

spoji a klip je tak použitelný i pro materiály dovolující menší poměrnou deformaci viz  

Obr. 60. Prodloužení klipů je prováděno od 0 do 20%, kde jsou exportovány modely pro 

prodlužované funkční délky 10, 15, 20%. Tedy celkem 4 klipy od každého druhu.  

 

Zúžení klipu po tloušťce 

Stěna ozdobného kroužku – 

vnější strana 

1,8 

2,2 
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Na Obr. 60 je zobrazen pokles deformace v případě prodloužení klipu o 20% vůči 

výchozí délce klipu. 

 

Obr. 60 Závislost prodloužení klipu v ose y na deformaci v patě 

Na Obr. 61 je zobrazena (teoretická) volba dostatečné tloušťky klipu pro zachování 

jeho tuhosti při prodlužování. Při rozšiřováni klipů pro naše potřeby je zvolen kompromis 

mezi zachováním tuhosti klipu a dostatečně štíhlého designu klipu. 

Obr. 61 Vliv změny tloušťky klipu na tuhost (reakční sílu) 
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8.1 Přehled 3D řešení jednotlivých variant optimalizace  

Na Obr. 62 jsou zobrazeny finální 3D modely klipů tvořených klasickým tvarováním 

 
 

a) ΔL= 1,6174 mm b) ΔL= 1,8453 mm 

Obr. 62 Klasické tvary klipů 

Na Obr. 63 jsou zobrazeny finální 3D modely klipů jejichž profil je tvarován spline 

křivkou. 

  
c) ΔL= 1,2436 mm b) ΔL= 1,4513mm 

Obr. 63 Tvar tvořený spline křivkou 

 

7,6 7,4 
9,17 8,96 

7,4 
7,8 9,34 9,57 
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8.2 Ověření výsledků optimalizace MKP analýzou na 3D modelu 

Pro názornost a kontrolu je nakonec provedena MKP analýza na 3D modelu 

s uvážením shodných okrajových podmínek jako pro 2D analýzu viz Obr. 64 – a). Tedy 

velikost posuvu (oblast B, C) 1,19 mm a vetknutí na stěnách (oblast A). Diskretizace 

modelu je na Obr. 64 –b). 

  

a) okrajové podmínky                  b) diskretizace 

Obr. 64 Výpočtový 3D model 

Pro všechny varianty bude uvažováno shodné nastavení okrajových podmínek a sítě, 

jako je popsáno výše.  

Budou vykresleny výsledky redukovaného napětí a celkového posuvu, kde nebude 

vyšetřována napěťová špička v připojení ale pouze tahové maximum na vnějších vláknech 

(pata) a tlakové maximum na vnitřních vláknech (zaoblení) z důvodu již popsaného 

v kapitole 5.6. Napěťová maxima v těchto tahových/tlakových oblastech budou zobrazena 

na štíctích tvaru šipek přímo v průběhu pole napětí Pro kontrolu bude také vykresleno 

celkové posunutí 

8.3 Návrh – A: konstantní průřez 

První variantou, získanou optimalizací byl prodloužený klip od 1,6 mm se zaoblením 

R = 1,26 mm. Z vykresleného redukovaného napětí na Obr. 65 – a) vidíme, že ve 

vyšetřované oblasti vzniká na vnějších vláknech napětí do meze kluzu a na vnitřních 

vláknech do meze ohybové pevnosti materiálu. Na Obr. 65 – b) je vykreslen průběh 

celkového posunutí. 

0,3 mm 

0,2 mm 

0,5 mm 
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a) redukované napětí HMH [MPa] b) celkové posunutí [mm] 

Obr. 65 Varianta č. 1 výsledky MKP analýzy 

8.4 Návrh – B: úkos 

Tahové maximum na vnějších vláknech zobrazené na Obr. 66- a) překročilo o 1MPa 

mez kluzu, v zaoblení pak dosahuje hodnot o něco málo vyšších než je ohybová pevnost 

materiálu. Tyto hodnoty lze akceptovat v rámci posouzení pevnosti dané konstrukce. Na 

Obr. 66 –b) je vykreslen průběh celkového posunutí. 

  

a) redukované napětí HMH [MPa] b) celkové posunutí [mm] 

Obr. 66 Varianta č. 2 výsledky MKP analýzy 
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8.5 Návrh – C: tvarování spline křivkou 

U této varianty je vidět výrazné snížení napětí v kořeni tlakové oblasti (zaoblení), kde 

maximální tlakové napětí je zde 69,7 MPa viz Obr. 67.  Tahové napětí je zde na vyhovující 

hodnotě. Na Obr. 67 je vykreslen průběh celkového posunutí. 

  

a) redukované napětí HMH [MPa] a) celkové posunutí [mm] 

Obr. 67 Varianta č. 3, výsledky MKP analýzy 

8.6 Návrh – D: tvarování spline křivkou (sklon) 

Z vykreslení redukovaného napětí viz. Obr. 68,  je vidět že tahové maximum dosahuje 

hodnoty meze kluzu a tlakové napětí v zaoblení je 75,6 MPa. Napětí je sice větší než u 

předchozí varianty avšak prodloužení této varianty klipu vůči původnímu návrhu je pouze 

1,25 mm zatím co u předchozí varianty bylo prodloužení 1,45 mm. Na Obr. 68je vykreslen 

průběh celkového posunutí. 
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a) redukované napětí HMH [MPa] b) celkové posunutí [mm] 

Obr. 68 Varianta č. 3 výsledky MKP analýzy 

8.7 velikost reakce od posuvu pro jednotlivé návrhy 

 

Obr. 69 Velikost reakce pro návrh č. 1 

Celkovou tuhost klipu vypočteme jak dvojnásobek tuhosti jedné nohy klipu 

 𝑘 =
2𝑃

∆𝐿
 (11.1)  

 

Číslo návrhu Velikost reakce P [N] Celková tuhost spoje k [N/mm] 

1 9,34 15,7 

2 14,5 24,36 

3 12 20,1 

4 10,9 19,3 

(5) varianta B 23,4 19,66 

Tab. 10 Tuhosti klipů podle jednotlivých návrhů 

Číslo návrhu 5 je spoj řešený pootočením klipu na stěně okrasného kroužku, viz 

kapitola 6.4. 
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9 Srovnání dosažených výsledků 

Výsledky jednotlivých návrhů budou porovnány s výsledky MKP analýzy provedené 

na původní konstrukci.  Na Obr. 70 je vykresleno redukované napětí na konstrukci 

původního klipu a na optimalizovaném návrhu klipu.  U obou obrázků je použito stejných 

barevných hladin pro vykreslení napětí. 

  

a) Původní návrh b) Optimalizovaný návrh 

Obr. 70 Původní návrh a optimalizovaný návrh – redukované napětí HMH [MPa] 

Porovnávané parametry původní a optimalizované konstrukce budou velikost 

prodloužení klipu oproti původnímu návrhu, tuhost optimalizovaného klipu respektive 

rozdíl jejich tuhostí v %, dále snížení napětí v tlakové oblasti klipu také v %. Porovnání 

tahového napětí vůči původní konstrukci by bylo zbytečné vzhledem k tomu že každá 

z nových optimalizovaných konstrukcí má v tahové oblasti 63 MPa rozdíl je tak pro 

všechny konstrukce  stejný a to 32 %. Na Obr. 71 jsou zobrazeny jednotlivé varianty 

optimalizovaných klipu, kde je vidět hranice původní funkční délky klipu ( nakresleno 

přerušovanou čarou červeně). 

 

     

č. původní A B C D 

Obr. 71 Přehled optimalizovaných klipů 
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Porovnání původního návrhu s optimalizovanými návrhy 

Návrh 
Délka 

[mm] 

Prodloužení 

[%] 

Tuhost 

[N/mm] 

Rozdíl tuhosti 

[%] 

Napětí v tlakové 

oblasti 

Rozdíl 

napětí [%] 

Původní 7,72 - 22 - 138 - 

A 9,34 21 15,7 - 23,6 84 39,1 

B 9,57 24 24,36 + 9,7 87 36,9 

C 9,17 18.8 20,1 - 8,6 69,6 49,5 

D 8,96 16 19,3 - 12,3 75,7 45,1 

Tab. 11 Porovnání dosažených výsledků 

Z porovnání dosažených výsledků uvedených v Tab. 11 vidíme, že pokud hledáme 

takovou konstrukci klipu aby splňovala napěťové limity pro zadaný materiál a byla 

zároveň co do rozměru nejmenší pak by byla nejlepší volbou poslední  

konstrukce D. Tato konstrukce je prodloužena oproti původnímu návrhu o 16 %, kde je 

zachována původní rozteč nohou klipu a tedy i stejně velký klipový otvor.  Dobrý je také 

návrh C, ten je sice prodloužen už o 18,8 %  ale vykazuje lepší tuhost a také má nižší 

napětí v tlakové oblasti. Návrhy A a B představují konvenční návrhy které jsou použitelné, 

avšak nedosahují tak dobrých vlastností z hlediska napětí v tlakové oblasti klipu a také jsou 

více prodlouženy. Z hlediska tuhosti je pak návrh A poměrně velmi poddajný oproti 

původnímu návrhu a návrh B pak naopak vykazuje tuhost větší. Z hlediska tuhosti pak spoj 

nemusí být příliš tuhý vzhledem k nízké hmotnosti kroužku a tedy i velikosti případných 

dynamických sil. 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit lepší pružný spoj na sestavě ozdobného rámečku, 

který kryje průhled do světlometu, a to při dodržení všech konstrukčních zásad 

automobilového průmyslu. 

V teoretické části jsou uvedeny konstrukční zásady při navrhování klipů a popis 

optimalizace v programu ANSYS Workbench verze 15.  

V kapitole 5 byla provedena statická napěťově deformační analýza původního 

pružného spoje (klipu) s cílem navrhnout další konstrukční úpravy a upřesnit další postup 

prací. 

Výsledky statické kontaktní analýzy jsou uvedeny v kapitole 5.6. Na Obr. 18 je 

zobrazeno redukované napětí v jednotlivých polohách klipu při spojování, ze kterého je 

vidět že dochází ke kontaktu špiček klipu, které se o sebe uprostřed klipové mezery zapřou. 

Na Obr. 20 je zobrazeno redukované napětí v kořeni klipu, s maximální hodnotou 196 MPa 

v místě ostrého přechodu mezi stěnou kroužku a klipem. K této koncentraci napětí dochází 

na velmi malé oblasti, ve které bude docházet maximálně k místní plastizaci materiálu což 

způsobí jen drobnou změnu tvaru, a nebude zde hrozit riziko vzniku trhlin. Dále je vidět že 

dochází k překročení ohybové pevnosti (σoD = 85MPa) v oblasti zaoblení, kde vzniká 

napětí převážně tlakového charakteru o velikosti 139 MPa. Zde by docházelo k 

výraznější plastizaci materiálu a klip by se již nevrátil do původní polohy. K překročení 

meze kluzu (Re = 63 MPa) dochází v oblasti na patě klipu kde je napětí tahové povahy o 

velikosti 93 MPa. Tato oblast na patě je z hlediska pevnosti nejnebezpečnější a to z důvodu 

vzniku trhlin a praskání klipu. Původní konstrukce klipu je tedy z hlediska pevnosti 

nevyhovující.   

V kapitole 6.3 byly uvedeny možné způsoby snížení napětí v původní konstrukci 

pružného spoje. Byla provedena úprava uložení klipu na stěně kroužku viz Obr. 24. Také 

je zde posouzena možnost využití pružnosti stěny kroužku ke konstrukci nového spoje 

včetně provedení konstrukčního návrhu na základě analytických vztahů a konstrukčních 

zásad při konstrukci klipů uvedených v kapitole 2. Návrh je následně ověřen statickou 

MKP analýzou.  

V kapitole 7 je provedena optimalizace tvaru funkční části klipu respektive jeho 

profilu, který má na napjatost v kořeni klipu největší vliv.  Je zvolena cílově řízená 
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optimalizace v programu ANSYS Workbench 15. Oproti původnímu kontaktnímu 3D 

problému je optimalizace provedena na zjednodušené 2D úloze s uvážením symetrie viz 

Obr. 35. Jsou uvažovány 3 různé varianty parametrického 2D modelu, které se liší 

způsobem popisu vstupních (geometrických) proměnných.  

První varianta řešení je zaměřena na nalezení vhodného poměru šířky v kořeni klipu  k 

šířce v oblasti hlavy, velikosti zaoblení v kořeni klipu a prodloužení funkční délky klipu 

viz Obr. 37.  

V druhé variantě je tvar vnitřní části klipu popsán pomocí spline křivky, jejíž 

tvarování je řízeno pomocí polohy vyhlazovacího bodu ve směru osy x a y a vzdáleností 

řídícího bodu vzhledem k tomuto vyhlazovacímu bodu ve směru osy x viz Obr. 46. Dále 

pak velikost rozteče klipu a opět prodloužení funkční délky klipu.  

Poslední třetí varianta je modifikací druhé varianty, kde je navíc uvažován sklon nohy 

klipu viz Obr. 53.   

Pro každou z variant je následně definována návrhová oblast volbou rozsahů u 

jednotlivých vstupních parametrů. Metodou centrálního kompozitního návrhu je návrhová 

oblast vzorkována vhodným počtem návrhových bodu. V těchto bodech je provedeno 

řešení a následná aproximace odezvové plochy. Optimalizace je poté prováděna na základě 

odezvových ploch. Výsledky optimalizace jsou proto přesné jenom natolik, nakolik je 

přesná aproximace odezvové plochy. 

Optimalizace byla provedena metodou multikriteriálního iterativního algoritmu, kde 

nastavení optimalizace je popsáno v kapitole 7.1.5. Výsledkem optimalizace jsou pak 4 

možné způsoby tvarování funkční části klipu tak aby byly splněny všechny požadavky 

kladené na pružný spoj. V tabulce níže jsou zobrazeny dosažené výsledky optimalizace. 

Nejlepších výsledku je dosaženo použitím klipu konstrukce D, kde by tato varianta 

představuje nejlepší poměr prodloužení klipu a napěťového stavu v tlakové oblasti klipu se 

zachováním dostatečné tuhosti spoje. Závěrem je vytvořena 3D parametrická databáze 

dvou navržených klipů, a sice varianty tvarování pomocí spline křivky.  
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