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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
ŠEDIVÝ, J. Topologická optimalizace a bionické konstrukce v aditivní výrobě: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, 

montáže a strojírenské metrologie, 2017, s 53. Vedoucí práce Ing. Marek Pagáč, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací a výslednou bionickou 

konstrukcí vyrobenou za pomocí aditivní technologie. V teoretické části jsou popsány 

základy optimalizace konstrukcí, význam topologické optimalizace a bionických 

konstrukcí. Další část je zaměřena na průzkum dostupných softwarů určených pro 

topologickou optimalizaci a jsou zde popsány základní informace, nástroje a možnosti 

produktu. V praktické části je uveden postup topologické optimalizace pro zadanou 

součást. Výsledná odlehčená struktura bude porovnávána s pohledu rozdílu hmotnosti 

a objemu původní součásti. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 
ŠEDIVÝ, J. Topology optimization and bionic structure in additive manufacturing: 

master thesis. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2017, p. 

53 Master thesis, head: MSc. Marek Pagáč, Ph.D. 

 

This thesis deals with topology optimization and the resulting bionic construction made 

using additive technology. In the theoretical part describes the basics of structural 

optimization, topology optimization significance and bionic structures. Another part is 

focused on the exploration of available software designed for topological optimization 

and describes basic information, tools and product options. The practical part describes 

the topological optimization procedure for the specified part. The resulting lightweight 

structure will be compared to the difference in weight and volume of the original 

component. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

ASE  Anisotropic Solid or Empty element     [-] 

ATOM  Abaqus topology optimization module    [-] 

BIGDOT Design optimization tools (Vanderplaats R&D)   [-] 

C  Composite        [-] 

CAD   Computer Aided Design      [-] 

CAM  Computer Aided Manufacturing     [-] 

CEASS Center for advanced engineering software and simulation  [-] 

CP  Composite- Porus       [-] 

DOT  Design optimization tools (Vanderplaats R&D)   [-] 

E  Empty         [-] 

F  Síla         [N] 

ERP  Equivalent Radiated Power      [-] 

ISE  Isotropic Solid or Empty element     [-] 

ISEP  Isotropic Solid, Empty or Porous element    [-] 

NOM  NonOptimal Microstructures      [-] 

NVH  Noise, Vibration, Hardness      [-] 

OMP  Optimal Microstructure with Penalization    [-] 

p  tlak         [MPa] 

P  Porus         [-] 

S  Solid         [-] 

SIMP  Simplified Isotropic Material with Penalisation   [-] 

TPA  Transfer Path Analysis      [-] 

2D  dvojrozměrný prostor       [-] 

3D  trojrozměrný prostor       [-] 
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1 Úvod 

Strojírenství a celkově průmysl se neustále posunuje v před, jsou zdokonalovány 

stávající technologie a metody, výzkumem jsou vyvinuty technologie zcela nové. 

V posledních letech se však objevila výrobní metoda, která zastiňuje všechny ostatní a to 

z toho důvodu, že se dostává do podvědomí nejen inženýrům a technikům, ale i široké 

veřejnosti. Tato v posledních letech velmi oblíbená technologie se nazývá aditivní výroba, 

neboli zjednodušeně 3D tisk. Jedná se o zcela revoluční metodu výroby bez potřeby užití 

nástrojů a bez ubírání materiálu, jako je tomu při obrábění. Produkt se vytvoří z modelu 

předem vytvořeného v 3D CAM softwaru a následně se vytiskne na k tomu určeném 

stroji. 

Vývoj aditivní výroby umožnil posun v před, také optimalizace konstrukcí z důvodu, 

že jsme schopni model následného produktu optimalizovat pomocí bionických konstrukcí 

aniž bychom byli limitováni výrobními technologiemi. Jednou z metod optimalizace 

konstrukcí je topologická optimalizace, jež umožňuje odstranit přebytečný materiál a 

upravit tvar, tak aby byly zachovány vlastnosti, kterým je model vystaven. Výsledkem 

optimalizace softwarem mohou být bionické konstrukce, což znamená konstrukce, které 

jsou svou stavbou inspirovány přírodou. Optimalizovaný model, pak vykazuje výrazně 

menší hmotnost a vytisknutím na 3D tiskárně odpadají technologie, jako obrábění, 

svařování, řezání. 

Obsahová náplň této diplomové práce je zaměřena na mladou a rozvíjející se oblast 

topologické optimalizace a výsledných bionických konstrukcí vytvořených pomocí 

aditivních technologií. Dále jsou popsány softwarové možnosti topologické optimalizace, 

jejich základní funkce a možnosti. V praktické části je ukázán postup navržení odlehčení 

struktury pomocí topologické optimalizace a jsou zde i popsány výhody topologické 

optimalizace. Na základě zjištěné hmotnosti a objemu optimalizované součásti budou 

výsledky porovnány s modelem součásti před započetím optimalizace. 
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2 Úloha topologické optimalizace a bionické konstrukce 

2.1 Optimalizace konstrukcí 

V době neustálého vývoje strojírenství se empirické a evoluční konstruování stává 

doplňkem k racionálnímu pojetí navrhování konstrukcí. Toto racionální pojetí se nazývá 

konstrukční optimalizace. Podstatou konstrukční optimalizace je volba změnitelných 

faktorů (činitelů), aby efektivita systému byla maximální, při současném splnění 

požadavku účelovosti vyjádřeného ve formě vedlejší podmínky. [15] 

Navrhování konstrukce je průběh, při kterém dochází k určení uspořádání materiálu, 

forma a rozměrů konstrukce od které očekáváme jisté funkční vlastnosti v co nejvyšší 

míře efektivity. Forma konstrukce popisuje tvar a vzájemné uspořádání jednotlivých 

prvků konstrukce, neboli topologická konstrukce. [15] 

Optimalizaci konstrukcí lze rozdělit na tři základní části a to na topologickou 

optimalizaci, optimalizaci tvaru a dimenzování. 

Topologická optimalizace je mladou rychle rozvíjející se oblasti výpočtové 

mechaniky, jejímž cílem je ušetření materiálu nad rámec úpravy průřezu či tvaru. [15] 

Tato redukce materiálu je dosažena minimalizací, nebo maximalizací vlastnosti 

konstrukce, předmětů omezení a okrajových podmínek. Doména konstrukce je 

diskretizována do konečných prvků a jednou z mnoha optimalizačních technik se použije 

k určení prvků, které by měly obsahovat materiál a naopak prvky, jenž by měly být 

prázdné. [3]  

To je v protikladu k optimalizaci tvaru, při které je cílem určit optimální tvar oblasti 

s předepsanou technologií, hranice návrhu oblasti konstrukce je variabilní. Optimalizace 

tvaru se využívá k návrhu konstrukčních hranic nebo otvorů, k zvýšení funkčních 

vlastností, jako rozložení napětí. [27] 

Poslední metodou optimalizace rozměrů, jedná se o klasickou a lehce proveditelnou 

metodu volbou průřezových rozměrů vazníků, nosníku a rámů, nebo tloušťky materiálu 

desek a skořepin.  Dimenzování lze považovat za podrobnou metodu návrhu 

konstrukčního modelu zahrnující velký počet konstrukčních proměnných. [27] 

 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 10 - 

 

 

Obr. 2.1 Srovnání variant optimalizace a) dimenzování, b) optimalizace tvaru, c) 

topologická optimalizace [4] 

2.2 Topologická optimalizace 

Postup topologické optimalizace určuje charakteristické rozdělení materiálu 

navrhované plochy, které umožňuje dosáhnout nejlepších vlastností konstrukce, při 

zachování všech omezujících faktorů působících na konstrukci. Pro danou sadu vnějších 

podmínek mohou být generovány různé topologie v závislosti na tom, jaký je k dispozici 

podíl objemu u navrhované konstrukce. Rozdělení materiálu konzolového nosníku je 

optimalizováno pro maximální tuhost při různých objemových vazbách dle obr. 2.2 [4] 

 

Obr. 2.2 Konzola nosníku optimalizovaná pro b) 80% c) 60% d) 40% e) 20% podílu 

objemu. [4] 
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Z obrázku je patrné, že nižší podíl objemu má za následek, že se konstrukce začíná 

podobat příhradové konstrukci. [4] 

2.1.1 Metody optimalizace tvaru metodou konečných prvků 

Klasifikace zobecněné optimalizace tvaru řešené užitím metody konečných prvků jest 

provedena dle používaných elementů. Rozeznáváme metody využívající: 

 izotropní či prázdný element (Isotropic Solid or Empty element- ISE) 

 anizotropní pevný či prázdný element (Anisotropic Solid or Empty element- ASE) 

 izotropní pevný, prázdný či pórovitý element (Isotropic Solid, Empty or Porous 

element- ISEP) [15] 

Touto terminologií se rozumí následující: 

 Pevným (Solid- S) element vyplněný výhradně jedním materiálem. 

 Prázdný (Empty- E) element neobsahující žádný materiál. 

 Pórovitý (Porus- P) element je tvořen jedním materiálem a prázdným prostorem. 

 Kompozitní (Composite- C) element je složen z více materiálů, neobsahuje však 

prázdný prostor. 

 Kompozitní-  pórovitý (Composite- Porus CP) element je tvořen z více různých 

materiálů a prázdného prostoru. [15] 

Pro výpočet topologické optimalizace je nedůležitější spojení izotropních pevných či 

prázdných elementů. Rozeznáváme tři základní výpočetní postupy: 

 Metoda pevné izotropní mikrostruktury s penalizací (SIMP). 

 Metoda optimální mikrostruktury s penalizací (OMP). 

 Metoda neoptimálních mikrostruktur (NOM). [15] 

Metoda SIMP 

Metoda SIMP je často využívaná ve výzkumu a v komerčních softwarech pro 

topologickou optimalizaci. Také nazývána, jako metoda umělé hustoty působí, tak že 

udržuje diskretizaci pevných konečných prvků a sdružuje se s funkcí hustoty ρ(x) 

jednotlivých konečných prvků, jejichž hodnoty leží mezi 0 a 1. Nula znamená prázdný 
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prostor a jedna pevnou látku. Střední hodnoty vytvoří umělý materiál, který může být 

interpretován, jako materiál mezostruktury s otvory.  

Konečný návrh konstrukce má černé oblasti označující pevnou oblast, bílá oblast 

označuje dutiny a šedé oblasti označují přechodnou hustotu. Tyto šedé oblasti se mohou 

potlačit, nebo odstranit z konečného návrhu a následné výroby různými technikami. 

 

Obr. 2.3 Příklad topologické optimalizace konzolového nosníku metodou SIMP [13] 

2.2 Bionické konstrukce 

Bionika, také nazývané jako biometrické, nebo tvůrčí biologické inženýrství je 

soubor biologických metod a systémů, které existují v přírodě a využívají se ve 

strojírenství a nových technologií. Toto slovo poprvé použili v roce 1950 Otto Schmitt a 

Jack Steal při práci na vesmírném projektu v Rayal Peterson v USA. Uznali Bioniku, jako 

vědu o systémech založených na živých tvorech. [20] 

Jedním z klasických symbolů této vědy je použití nepropustných barev proti vodě 

pozorováním povrchu nepropustného povrchu květiny leknínu.  

Moderní technologie spojené s bionikou mohou být rozděleny na tři úrovně: 

 imitace z přírodních produkujících metod, 

 napodobení existujících mechanismů v přírodě, 

 studium organizovaných zásad založených na sociálním chování organismů. [20] 

Existuje spousta modelů vytvořených člověkem, které byly inspirovány přírodou 

v průběhu historie lidstva. První vědecké projekty v této souvislosti byly prováděny 

Leonardem Davincim. Snažil se sestrojit létající stroj, jenž byl inspirován letem ptáků. 
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Ačkoli nebyl úspěšný, jeho snažení je považováno za první biometrický výzkum po celém 

světě. [20] 

2.2.1 Bionické konstrukční systémy 

Konstrukční systém sloupů 

V přírodě se vyskytuje mnoho rostlin, které mají výšku mnohonásobně vyšší než 

průřez a odolávají různým složkám sil okolního prostředí. Přetrvání těchto rostlinných 

objektů je dána vzájemným uspořádáním měkké a tvrdé struktury ve stonku, odolnost 

reagovat na tlak a prodloužení. Vítr může ohýbat pouze větve rostliny, kořen zabraňuje 

přelomení do jistých mezí. Těchto poznatků se využívá při stavbě mrakodrapů. [20] 

Struktura stylu vrstvy 

 Dalším konstrukčním prvkem inspirovaný přírodou jsou budovy ve tvaru kopule. 

Tyto budovy napodobují například vejce, ořech, nebo krunýř živočichů. Struktury se 

vyznačují velmi úzkými stěnami ohnuté, které umožňují rozložení síly v celém průřezu. 

Konstrukce se zaoblenými tvary jsou typické pro budování obrovských prostorů s velkou 

vzdáleností mezi sloupy. [20] 

Pružné lanové konstrukce 

Pavučiny jsou jedním ze zázraků přírodních objektů. Jsou silnější než ocelové dráty 

se stejným průměrem a mají elastickou funkci, jež se dokáže protáhnout až 1,25x než 

ocelový drát. Tato lehká, jemná a silná struktura upoutala pozornost techniků. Inženýři 

využívají vlastnosti struktury k vytvoření elastických kabelů. Vedle pavouků najdeme 

budovy i v jiných přírodních modelech, jako jsou napodobení netopýřích křídel, rybí 

ploutve. [20] 

Geodetické konstrukce 

Příroda má původ z tříhranů a šestihranů, které mohou být pozorovány, jež mohou 

být pozorovány v asférických buňkách, nebo bublinách. Složité přírodní organismy, tyto 

tvary mohou tvořit nový útvar pod tlakem, který otočí osy o 120°. Struktury se vyznačují 

vysokou pevností, tvrdostí a symetrie umožnuje snadnou levnou výrobu budov. [20] 
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2.2.2 Bionické konstrukce v topologické optimalizaci 

Rychlý vývoj moderní a v poslední době velmi populární aditivní výroby a 

topologické optimalizace umožnil posunout i bionické konstrukce. Začínají se objevovat 

návrhy budov s odlehčenou bionickou strukturou, nebo ocelové konstrukce s topologicky 

upravenými profily. Mezi další odvětví, kde by se mohly bionické konstrukce prosadit 

jsou karosérie aut, rámy kol a motorek a také v leteckém průmyslu. 

Na Obr. 3 můžeme vidět motocykl s rámem vytvořeným topologickou optimalizací 

vyvinutý firmou APWorkss v software OptiSctruct. Rám motocyklu váží 6 kg a celá 

sestava pak 35 kg. což je přibližně o 30 % méně než konvenčně vyráběné stroje. [2] 

 

Obr. 2.4 Motocykl z rámu navrhnutý topologickou optimalizací a vyrobený 3D tiskem 

[23] 

Jak již bylo zmíněno výše, dá se předpokládat, že bionické konstrukce se budou 

častěji objevovat i karosérií aut a konstrukcí letadel, na obr. 2.5 je ukázka automobilu 

vytvořeného firmou EDAG. Karosérie auta byla optimalizována pomocí software Genesis 

a následně vyrobena 3D technologií. [10] 
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Obr. 2.5 Odlehčená bionická karosérie auta EDAG Light Cocoon [9] 

2.3 Integrace topologické optimalizace do návrhu pro aditivní výrobu 

Ačkoli byly základní metody optimalizace stanoveny po několika desetiletí, teprve 

nedávno je využit potenciál kombinace topologické optimalizace a aditivní výroby. 

Využitím plného potenciálu topologické optimalizace vznikají složité obrysové tvary, 

které bychom jen velmi těžko vyráběli dostupnými metodami. Z tohoto pohledu aditivní 

výroba otevírá zcela nové možnosti odlehčování konstrukcí a úspory materiálu. První 

výrobky spojené s optimalizací a aditivní výroby byly v lékařském a leteckém průmyslu.  

Aditivní výroba je proces, který vytváří trojrozměrné objekty tak, že jednotlivé vrstvy 

se postupně skládají a vytváří tak model, který vychází z 3D CAD předlohy. Typickým 

rysem 3D tisku je, že nepoužívá žádné nástroje a nedochází k žádnému úběru materiálu, 

z toho vyplívá, že při výrobě nevzniká odpad. [12]  

Aditivní výroba se vyznačuje jako proces, při němž je vytvářen výrobek určený 

k použití, a očekáváme jisté vlastnosti, které by měl výsledný produkt splňovat. Pro zatím 

rozšířenější způsob výroby 3D tiskem je Rapid Prototyphing. Jak napovídá název, jedná 

se o metodu, která je určená k výrobě prototypů, tyto výrobky jsou nevhodné pro větší 

zatížení. Účel prototypů je nastínit představu o vzhledu a zástavbě ve stroji, nebo mohou 

být využity pro vystavení menšímu namáhání. [12] [24] 
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Metody dostupné pro aditivní výrobu: 

 Rapid Prototyping 

 Stereolithography 

 Fused Deposition Modeling 

 Laminated Object Manufacturing 

 Three- Dimensional Printing 

 Selective Laser Sintering 

 Laser Engineered Net Shaping 

 Electron Beam Melting [24] 
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3 Softwarová řešení pro topologickou optimalizaci a bionické 

konstrukce 

V oblasti topologické optimalizace a bionických konstrukcí je již k dispozici řada 

softwarových řešení, a to vzdělávací a komerční určené pro inženýry a projektanty. Tyto 

optimalizační programy mají různé funkce, které jsou příhodné pro určité druhy problémů 

a použití. Některé softwary uvedené v téhle kapitole jsou vhodné za účelem vzdělávání 

a poskytnutí praktických příkladů na topologickou optimalizaci, zatímco jiné nabízejí 

výstup s plně funkčním designem. Rychle rozvíjející oblast nenechali bez povšimnutí 

i dodavatelé 3D CAD, například Atodesk Inventor 2017 obsahuje funkci Shape generator, 

která nám umožňuje provádět topologické optimalizace.  

Pro průzkum byly zvoleny softwary podle recenzí a ohlasů uživatelů na internetu 

a [19], následně bude jeden vybrán a provede se v něm návrh bionické konstrukce, pro 

určenou součást. 

Vybrané softwary: 

 Genesis 

 Inspire 

 MSC Nastran 

 OptiStruct 

 ProTop 

 Simulia- Abaqus (ATOM) 

 Simulia- Tosca Structure 

3.1 Genesis 

Genesis je software firmy Vanderplaast reserch and development, Inc. Využívá plně 

integrovanou analýzu metodou konečných prvků a optimalizaci návrhu. Analýza je 

založena na metodě konečných prvků pro statické, standardní módy, přímé a modální 

frekvenční analýzy, analýzy náhodné odezvy, přenosu tepla, a výpočty systému vzpěr. 

[26] 

Návrh optimalizace je založený na konceptu pokročilé aproximace k nalezení 

optimálního návrhu efektivně a spolehlivě. Samotná optimalizace se provádí za pomocí 

DOT a BIGDOT optimizátorů. [26] 
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Možnosti modelování 

 Analýzy (lineární statické, nelineární styk, interciální reliéf, dynamické režimy, 

vzpěr, frekvenční odezva, náhodné reakce, přenos tepla, citlivost). 

 Optimalizace konstrukce (multi-objektivní a hybridní možnosti optimalizace). 

[26] 

Funkce modelování 

 Žádný problém s velikostí modelu. 

 Optimalizace se provádí pomocí nejnovější aproximační metody. 

 Topologie optimalizace nalezne ideální tvar pro zadanou hmotnost. [26] 

Analýza metodou konečných prvků 

 Rozmanité materiálové vlastnosti (izotropní, ortotropní a obecně anizotropní). 

 Okrajové podmínky (jednoduché a vícebodové vazby). 

 Podmínky zatížení (místa tlaku, dynamického zatížení, analýza převodu, tepelný 

tok a konvence). [26] 

Způsoby optimalizace konstrukce 

 Topometrický návrh  

 Návrh topologie  

 Optimalizace tvaru 

 Optimalizace rozměru 

 Optimalizace topografie 

 Optimalizace volného tvaru [26] 
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Obr. 3.1 Příklad topologické optimalizace karosérie auta v software Genesis [26] 

Software je možné vyzkoušet zdarma po dobu 30 dní a to po vyplnění formuláře, 

který je dostupný na webových stránkách dodavatele. 

3.2 Ispire 

Jedná se o software firmy Altair Engineering, využívající technologie Altair 

OptiStruct pro vytváření a analyzování koncepce konstrukce. Inspire pracuje se 

stávajícími CAD nástroji, které pomohou vytvářet konstrukční díly správně hned na 

poprvé. Popis funkcí dostupných v software [22]: 

Tvorba geometrie a zjednodušení 

Pomocí nástrojů pro modelování lze vytvářet a upravovat prostorové modely, jsou 

zde dostupné nástroje, se kterými se můžeme běžně setkat v jiných 3D softwarech. [22] 

Možnosti optimalizace 

Inspire nabízí řadu optimalizačních možností, jako například.  

 Optimalizační cíle: Při navrhování optimalizace dílu se můžeme rozhodnout, 

zda chceme docílit maximální tuhosti, nebo minimalizovat hmotnost modelu.  

 Zátěžové vazby: Globální napětí vazeb mohou být použity k omezení 

maximálního napětí v modelu během optimalizace. 

 Akcelerace zatížení: Úhlová rychlost a nástroje pro zrychlení umožňují 

uživatelům definovat rychlost otáčení celého modelu a osy, kolem které se otáčí. 
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 G-zatížení: Nástroj G-zatížení umožňuje simulovat sílu, která působí na celou 

plochu součásti.  

 Teplotní zatížení: Teplotní nástroj umožňuje využití simulací účinku teplotních 

změn v modelu. [22] 

Sestavy a spoje 

Inspire dovoluje optimalizovat a analyzovat veškeré díly a sestavy přímo v softwaru. 

 Spojovací nástroj: Nástroj, který u přilehlých součástí určí, jak jakým nejlepším 

způsobem mohou být spojeny šrouby, kolíky a další komponenty. [22] 

Výrobní a tvarové nástroje 

Generují konstrukční řešení, které jsou nejen efektivní, ale také využitelné pro výrobu 

použitím ovládacích prvků tvaru. [22] 

 Roviny symetrie: Výroba symetrických optimalizovaných tvarů. 

 Cyklická opakování: Vytvoření cyklických opakovaných tvarů, jako jsou vrtule, 

nebo kola. 

 Vysunutí tvaru: Generuje konstantní průřez topologie v určitém směru. [22] 

Analýzy 

Software zvládá řešit statické lineární a normální analýzy. Analýza režimů na modelu 

a vizualizovat výtlak, součinitel bezpečnosti, procento výnosu, tah a tlak, hlavní napětí. 

[22] 

 

Obr. 3.2 Ukázka topologické optimalizace a analýzy softwarem Inspire  [22] 
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Import geometrie modelu k optimalizaci, lze provést soubory z 3D softwaru, jako 

ACIS, Catia (V4 a V5), Creo, Inventor, SolidWorks, dále soubory s koncovkou Step, Stl. 

Exportovat hotové součásti lze ve formátu Iges, Step, Stl a pomocí modelovacího jádra 

Paraloid.  

Software je možné vyzkoušet zdarma, je k dispozici zkušební verze a to po vyplnění 

formuláře, který je dostupný na webových stránkách dodavatele. 

3.3 MSC Nastran 

MSC Nastran je multifunkční analyzační aplikace určená k provádění statických, 

dynamických a teplotních analýz napříč lineární a nelineární oblastí. Doplněné o 

strukturální optimalizaci a oceňovanou technologii analýzy únavy a vše umožněno 

pomocí vysoce výkonného výpočtu. MSC Nastran je postaven na spolupráci s NASA a 

téměř každá kosmická loď, letadlo a vozidla zkonstruované v posledních 40 letech bylo 

analyzováno pomocí MSC Nastran. Nastran je produktem firmy MSC Software. [17] 

Dostupné funkce v software MSC Nastran: 

Lineární a nelineární statika 

MSC Nastran účinně a přesně zachycuje lineární a nelineární chování modelů. 

 Analýza řetězení, multifunkční. 

 Implicitní nelineární. 

 Nelineární kontakt. 

 Strukturální lineární. 

 Dynamika. 

 Dynamika rotorových soustav. [17] 

Simulační nástroje 

Simulace dostupné MSC Nastran mají široké spektrum řešení pro předpovídání 

komplexního chování modelu v chodu, před vytvořením fyzického prototypu. 

 Tepelná simulace. 

 Analýzy struktury kompozitu. 

 Únavová analýza. 

 Montážní simulace. [17] 
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Optimalizace 

Možnost optimalizace modelu a to pomocí topologické optimalizace, optimalizace 

tvaru,  topometrická optimalizace, dále optimalizace maximální únavy, váhy, životnosti a 

analýza pevnosti. [5] 

 

Obr. 3.3 Ukázka analýzy a optimalizace tvaru MSC Nastran [17] 

MSC Nastran je dostupný, jak ve zkušební verzi, také ve studentské edici, kde jsou 

k dispozici e-learningové materiály určené k ovládání softwaru včetně aplikování 

jednotlivých analýz. 

3.4 OptiStruct 

OptiStruct je moderní software určený k řešení analýz pro lineární a nelineární 

simulace v rámci statického a dynamického zatížení. Jedná se o nejrozšířenější řešení pro 

navrhování konstrukcí a optimalizaci ve všech průmyslových odvětvích. Pomáhá 

návrhářům a inženýrům analyzovat a optimalizovat konstrukce, jejich funkční vlastnosti 

jako je pevnost, trvanlivost, optimalizace hmotnosti a odladění konstrukčního tvaru. Jedná 

se o produkt firmy Altair Engineering. [1] 

Popis funkcí dostupných v software OptiStruct: 

Pokročilé NVH analýzy 

  OptiStruct poskytuje pokročilé funkce pro NVH analýzy, jako například TPA, ERP 

a analýzy toku materiálu. [1] 
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Vytváření konstrukčních návrhů 

 Topologická optimalizace. 

 Topografická optimalizace. 

 Optimalizace rozměru. [1] 

Optimalizace pro doladění návrhu 

 Optimalizace tvaru. 

 Optimalizace volného tvaru- jedná se o patentovanou technologii OptiStruct, a liší 

se od optimalizace tvaru tím, že pohyb vnější hranice je automaticky určen. [1] 

Návrh a optimalizace laminátových kompozitu 

Jedná se o třífázový proces určený k optimalizaci a navrhování laminátových 

kompozitu. Tento proces je založen na přirozeném a snadno použitelném modelovacím 

přístupu. Uplatněním tohoto procesu dosáhneme optimálního tvaru vrstvy (fáze 1), 

optimální počet vrstev (fáze 2) a optimální překrývání vrstev (fáze 3). [1] 

 

Návrh a optimalizace příhradových konstrukcí vyráběných aditivní technologií 

Příhradové konstrukce nabízejí mnoho užitečných vlastností, jako nízká hmotnost a 

dobré tepelné vlastnosti. Jsou také vysoce žádané jako biomedicínské implantáty, k jejich 

porézním charakterem a schopnost lehké integrace s tkání. OptiStruct obsahuje řešení 

topologické optimalizace příhradových konstrukcí se zaměřením na požadované 

vlastnosti (namáhání, vzpěr, výchylky a frekvence). [1] 

Analýzy 

 Zjištění tuhosti, pevnosti a stability za pomocí lineárních, nelineárních, a 

dynamických analýz. 

 Analýzy hluku a vibrací. 

 Analýzy trvanlivosti hnacího ústrojí. 

 Analýzy přenosu tepla. 

 Kinematické a dynamické analýzy. [1] 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 24 - 

 

Obr. 3.4 Optimalizační proces držáku kompresoru OptiStruct [1] 

Software je možné vyzkoušet a to v podobě zkušební verzi po vyplnění formuláře, 

který je dostupný na webových stránkách dodavatele. 

3.5 ProTOp 

ProTOp je samostatný software určený pro topologickou optimalizaci, který využívá 

vstupní soubory FNF a INP generované programy PTC Creo, Simulia Abaqus 

a SolidWorks Simulation. ProTOp je vytvořen společností CAESS. Souhrn funkcí 

a schopností software ProTOp [5]:  

Optimalizace modelu metodou konečných prvků 

 Čtyřboké prvky (4- 10 uzlů). 

 Šestiboké prvky (8 uzlů). [5] 

Tyto elementy podporují následující materiály, izotropní elastické lineární, speciální 

polo kontaktní a speciální polo plastické, jsou realizovány v rámci speciálně vyvinutou 

metodou konečných prvků. Pracují při stejné rychlosti, jako obvyklé analýzy. Na model 

může působit statické, nebo dynamické zatížení. [5] 

Optimalizační úlohy 

ProTOp umožňuje dosažení: 
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 Minimální deformační energie. 

 Nejmenší vlastní frekvenci [5] 

Minimální deformační energie vykazují nejmenší úroveň napětí a odstraňují 

koncentraci napětí na řezných plochách. Jsou k dispozici následující možnosti. [5]:  

 Výpočet objemu. 

 Hranice napětí. 

 Maximální posunutí. [5] 

Konstrukční vazby 

ProTOp podporuje následující konstrukční vazby, které lze libovolně kombinovat. [5] 

 Jednosměrné otevření s volitelným úhlem úkosu. 

 Obousměrné otevření. 

 Použití roviny symetrie. 

 Osově souměrné. [5] 

 

Obr. 3.5 Symetrická optimalizace modelu ProTOp [5] 

Konfigurace modelu 

Před spuštěním optimalizace, lze nakonfigurovat model pro různé scénáře, to 

znamená z pevné oblasti vytvořit [5]:  

 příhrada 

 skořepina 
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 kombinací příhrady a skořepiny [5] 

Všechny konfigurace jsou okamžitě připraveny pro optimalizaci. Příhradové 

přechody mohou být číselně zaokrouhleny na požadovanou úroveň. [5] 

 

Obr. 3.6 Kombinace příhradové a skořepinové optimalizace ProTOp [5] 

Výsledky a výstupy optimalizace 

Pro dosažení co nejlepších výsledků ProTOp obsahuje nástroje pro doladění výsledků 

optimalizace pro její kontrolu, opravy a zjednodušení. K dispozici je nástroj pro 

odstranění nerovností a důlků na povrchu a vyhlazovací nástroj. 

Výstupem je model ve formátu STL, STEP, nebo AMF. Firma CAESS umožňuje 

software vyzkoušet ve zkušební verzi, která je dostupná na webových stránkách. Jsou zde 

i volně dostupné manuály a ukázky praktických příkladů. 

 

3.7 Simulia- Abaqus topology optimization module (ATOM) 

Abaqus topology optimization module je software firmy Dassault systemes, 

nabízející výkonné řešení pro provádění topologie a tvarové optimalizace, pro jednotlivé 

díly a sestavy. Abaqus využívá nelineární topologické optimalizace, jenž bere v úvahu 

účinky mimo rovinové deformace, což je přínosem pro konečný design výrobku, který 

bude splňovat ty nejpřísnější normy. Software má dvě základní funkce, a to [6]:  
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Topologická optimalizace 

Optimalizace topologie začíná s počátečním designem, který udává maximální 

fyzikální rozsah komponentu, a určuje nové rozdělení materiálu, mění hustotu a tuhost 

prvků v počátečním návrhu, tak, aby splňovaly optimalizační omezení. 

ATOM poskytuje uživatelům s možností výběru z objektivních funkčních podmínek: 

 Odezvy optimalizace návrhu (např. objem, hmotnost, posuvy, rotace, 

reakční síly, reakční momenty, vnitřní síly, frekvenční rozsah, momenty 

setrvačnosti a další). 

 Zredukování výroby (vyjmutí z formy při odlévání a kování). 

 Dosáhnutí symetrie (rotační, cyklické a rovinné). 

 Snižování tloušťky materiálu. [6] 

 

Obr. 3.7 Příklad topologické optimalizace softwarem Abaqus [8] 

 

 

 

Optimalizace tvaru 

Optimalizace tvaru se určuje modelem konečných prvků, který minimalizuje 

koncentrace napětí s využitím výsledků pevnostní analýzy pro modifikaci povrchové 

geometrie komponentu, dokud není dosaženo požadované úrovně napětí. Optimalizace 

tvaru se pak pokusí umístit povrchové uzly vybrané oblast až do docílení konstantního 

napětí v celé oblasti. [6] 
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Funkci optimalizaci tvaru můžeme využít pro: 

 Minimalizace kombinace hodnot napětí. 

 Tvarová optimalizace dosedacích ploch pro homogenní kontaktní napětí. 

 Maximalizace vybraných přirozených frekvencí. 

 Specifikace objemového omezení. 

 Minimální a maximální velikost. 

 Rotační a rovinné symetrie. 

 Kontrola průniku do sousedních částí. [6] 

 

Obr. 3.8 Příklad optimalizace tvaru softwarem Abaqus [8] 

ATOM poskytuje transformační, vyhlazování, a data výsledku snížení optimalizace. 

Data lze exportovat buď ve formátu Stl nebo INP, jako povrch sítě. 

Slouží k rekonstrukci parametrická geometrie v případě potřeby. Demoverze software je 

dostupný jen přes vyplnění formulářů na webových stránkách dodavatele.  

3.8 Simulia- Tosca structure 

Simulia Tosca sctructure je flexibilní modulární softwarový systém bez parametrické 

strukturální optimalizace.  Tosca structure poskytuje topologii velikosti, tvaru a 

housenkovou optimalizaci s použitím standardních průmyslových metod konečných 

prvků (ANSYS, Abaqus, MSC Nastran). Pro nastavení optimalizace není potřeba 

modelová parametrizace. Simulia Tosca structure je software firmy Dassault systemes, 

[7] 
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Funkce obsahující software Tosca sctructure: 

Topologická optimalizace 

Koncepční návrh pro lehčí a tužší konstrukce. [7] 

 

Obr. 3.9 Topologická optimalizace pomocí Tosca structure [7] 

 

Optimalizace tvaru 

Optimalizace stávajících návrhů pro spolehlivější a trvanlivější komponenty. Úkolem 

je minimalizovat napětí, stres a poškození, nebo jakákoliv kombinace těchto modifikací 

povrchové geometrie. [7] 

 

Obr. 3.10 Optimalizace tvaru pomocí Tosca sctructure [7] 

 

Housenková optimalizace 

Funkce optimalizace určená ke zlepšení statické a dynamické vlastnosti pláště 

struktury. [7] 
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Obr. 3.11 Příklad housenkové optimalizace pomocí Tosca structure [7] 

Optimalizace rozměru 

Optimalizace za účelem získat optimální poměr mezi hmotností, tuhostí a 

dynamickém chování pro úsporu materiálu a větší komfort. [7] 

 

Obr. 3.12 Optimalizace tloušťky materiálu pomocí Tosca structure [7] 

Analýzy 

 Nelineární analýzy. 

 Analýzy trvanlivosti a únavy. 

Tosca structure není momentálně dostupná ve zkušební verzi. [7] 

3.9 Další softwarové možnosti topologické optimalizace 

V oblasti simulačních analýz a optimalizace se angažují i další velké společnosti a to 

Ansys a Siemens PLC software, které taktéž nabízí ve svých produktech topologickou 

optimalizaci. Společnost Ansys nabízí topologickou optimalizaci v celém rozsahu 

v software Ansys 18 Mechanical. Siemens PLC software zavedla topologickou 

optimalizaci pomocí řešení metodou konečných prvků NX Nastran společně s modulem 

Femap. 
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V této kapitole byl prozatím uveden komerční software, které byly vyvinuty a určeny 

pro co nejlepší optimalizační výsledky pro různá odvětví průmyslu, za cílem úspory 

materiálu a optimalizaci jeho tvaru, vzhledem k zatížení. Krom těchto komerčních 

software jsou zde i volně dostupné určené především pro výuku a seznámení se s oblastí 

topologické optimalizace, jako například: 

 Topostruct [21] 

 ToPy [11] 

 TopOpt [25] 

 Trinitas [14] 

Velká popularita a neustálý vývoj aditivní výroby a s ní spojenou topologickou oblast 

nenechal chladnou ani dodavatele 3D CAM řešení, kteří reagují na poptávku topologické 

optimalizace.  

Společnost Autodesk zavedla v Inventoru 2016 R2 nástroj generativní design, který 

umožňuje definovat zatěžující síly, jak je model uchycen a program sám navrhne 

konstrukční strategii optimalizované součásti. Nástroj využívá metodu konečných prvků 

založenou na simulační metodě Nastran. [16] 

 

Obr. 3.13 Nástroj Generování tvaru dostupný od Inventroru 2016 R2 [16] 

Pozadu není ani společnost SolidWorks, ta má již nyní dostupný modul ParetoWorks, 

který umožňuje vytvářet topologické optimalizace a analýzy. Zdarma je dostupná i 

zkušební verze. [22] 
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SolidWorks plánuje podobně, jako Autocad integrovat nástroj pro topologickou 

optimalizaci a to v SolidWorks 2018, novinka byla oznámena na 19. ročníku konference 

SolidWorks v Los Angeles.  Nástroj pro topologickou optimalizaci vyvíjí společnost 

nTopology, je topologická optimalizace modelů. Jako součást předvýrobní etapy aditivní 

výroby se snaží o návrh optimalizované konstrukce. [18] 

 

Obr. 3.14 Ukázka topologické optimalizace z konference SolidWorks [18] 
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4 Návrh odlehčení struktury a její výhody 

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na návrh odlehčené struktury neboli 

topologickou optimalizaci pomocí softwaru. Vybraný software se nazývá SolidThinking, 

tektéž od společnosti Altair využívá řešitele Inspire. Tento software byl zvolen na základě 

dostupných studentských verzí a také podrobných manuálů a videí k provádění 

jednotlivých optimalizací, analýz a dalších dostupných funkcí. 

V další části práce bude pro jednotlivé softwary uveden postup k docílení odlehčené 

struktury pro zadanou součást, porovnání výsledných optimalizovaných modelů a práci se 

softwarem. Nakonec bude provedeno zhodnocení výsledných hmotností a objemu 

součásti před a po optimalizaci. 

4.1 Součást pro topologickou optimalizaci 

Model součásti zadáný pro topologickou optimalizaci zobrazenou na obr. 4.1 má 

rozměry 57x35x25 mm. Součást je uchycena na ploše  v levé části , v pravé části se 

nachází drážka. Na jednom konci je drážka zaoblena a působí zde tlak o velikosti 1 MPa, 

v zužené části drážky následně působí síly na vnitřní plochy drážky a to o síle 490 N. 

Schéma zatížení modelu je zobrazeno na obrázku 4.2. Materiál součásti je ocel S235JR a 

hmotnost 0,34 kg a objem                   

 

Obr. 4.1 Model pro topologickou optimalizaci 
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Obr. 4.2 Schéma zatížení modelu 

4.2 Topologická optimalizace v softwaru Inspire 

Optimalizační software Inspire nabízí uživatelům jednoduché grafické rozhraní viz. 

obrázek 4.3. Modelovací nástroje a nástroje pro úpravu geometrie jsou umístěny přímo na 

domovské obrazovce a představují obrázky, které odrážejí jejich funkci oproti volbám 

textu v rozevírací nabídce. Síť konečných prvků je vytvořena a vylepšena automaticky, 

což šetří čas předběžného zpracování. Naproti tomu zatěžovací stavy neumožňují 

případné složitější případy zatížení. SolidThinking je nyní vlastněn firmou Altair 

Engineering a proto optimalizační nástroj pro optimalizaci topologie používaný Inpirem 

je OptiStruct. Oproti softwaru OptiStruct má Inspire zjednodušené rozhraní a především 

síť konečných prvků je vytvářena automaticky, což snižuje funkčnost. Na druhou stranu, 

se hodí pro, rychlou a snadnou optimalizaci a svou oblibu nalezne u uživatelů, kteří 

nemají zkušenost s optimalizací. 
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Obr. 4.3 Grafické rozhraní Inspire 

Pro začátek práce v Inspire potřebujeme importovat geometrii řešené součásti. Ve 

studentské verzi máme k dispozici možnosti importu geometrie buď z 3D CAM softwaru, 

jako Inventor a SolidWorks. Dále můžeme využít formáty STEP, IGES, Parasolid, SRL 

a další.  

Model tedy máme importovaný do prostředí Inspire a první co musíme provést je 

upravit geometrii drážky součásti. K drážce je potřeba přidat tvar, který nebude 

optimalizován a při optimalizaci se tedy nebude měnit. Vytvoříme na ploše skicu 

a dokreslíme nové hrany, následně za pomocí funkce vytáhnout získáme nový tvar, ten 

musíme definovat, jako tvar, který nebude optimalizován. Stejný postup musíme 

aplikovat také na ploše uložení, jelikož optimalizací by zde vznikly pevné plochy pouze 

u hran součásti. Ostatním částem modelu náleží plochy určené k optimalizaci, na 

obrázcích jsou znázorněny, jako tmavě červené. Vytváření nového tvaru by se týkalo 

i otvorů pro šrouby, pokud by nebyl přidán tvar, při optimalizaci by se stalo, že materiál 

kolem otvoru by mohl být zredukován. Velikost tvaru by musela být volena tak, aby 

vzdálenost otvoru od okraje byla tak aby byla dodržena minimální vzdálenost podle 

normy. 
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Obr. 4.4 Vytvoření nového tvaru drážky 

Geometrie modelu je připravena a může se přistoupit k zatížení součásti. To se skrývá 

pod nástrojem Zatížení, kde nalezneme, jak uložení modelu, tak i síly a momenty. Jako 

první definujeme uložení součásti, to provedeme umístěním vazeb na určenou plochu. Na 

obrázku 4.5 je zobrazeno uložení na plochu bez optimalizace. Umístění může byt 

uskutečněno pomocí bodů, hran, plochy, nebo do středu otvoru. Vazby se smějí 

pohybovat lineárně v osách X, Y, Z a rotovat kolem každé osy. 

 

Obr. 4.5 Uložení modelu 
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Nyní můžeme do modelu zanést síly pomocí nástroje Zatížení. Jako první přidáme 

tlakové napětí na plochu zaoblené drážky o velikosti 1 MPa. Kliknutím na povrch 

zaoblení se automaticky vybere úsek drážky a na konec zadáme hodnotu napětí. 

V rovnoběžné části umístíme tahové síly kolmo k ploše drážky 490 N. Stejně jako 

v případě vazeb i zde máme možnost různého umístění sil. 

 

 

Obr. 4.6 Zatěžující síly 

Podnikli jsme všechny kroky, jež jsou potřebné pro započetí topologické 

optimalizace. Budou provedeny dva druhy optimalizace a to pro dosažení co nejmenší 

hmotnosti a dosažení maximální tuhosti. Výsledky budou srovnány a následně vybrána 

nejlepší varianta s ohledem na napětí a výslednou hmotnost. Zvolíme nástroj 

Optimalizovat a nastavíme jednotlivé parametry optimalizace pro maximální tuhost podle 

obrázku 4.7: 

 Cíl optimalizace- Zde máme na výběr z maximální tuhosti součásti 

a minimalizování hmotnosti. Jako cíl byl vybrán maximální tuhost součásti. 

 Hmotnostní cíle- Parametr k určení množství zadržené hmotnosti, tento nástroj 

může být deaktivovaný, nebo definován jako procentuální podíl z celkového 

objemu prostoru celkové hmotnosti, nebo hmotnosti navrženého prostoru. 

Použijeme procentuální podíl, jelikož budeme moci prozkoumat výsledek 

optimalizace pro více hodnot podílu a sami určit, který nám nejvíce vyhovuje.  

 Frekvenční omezení- To uživateli umožňuje vyřešit problémy s vibracemi. Volba 

je nabízena buď k maximalizaci frekvencí, nebo k nastavení minimální frekvenční 

hodnoty. Zde žádné frekvenční omezení nebudou zadávaný. 
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 Omezení tloušťky- Používá se ke kontrole minimální a maximální velikosti členů 

v návrhu geometrie, pokud to vyžaduje výrobní proces. Maximální velikost musí 

být minimálně dvojnásobkem minimální velikosti. 

 Aplikace gravitace- Funkci by byla zvolena v případě, že by zatížení odpovídalo 

gravitaci země. 

 

Obr. 4.7 Nastavení topologické optimalizace pro dosažení maximální tuhosti 

Na obrázku 4.8 můžeme vidět nastavení pro topologickou optimalizaci za účelem 

dosažení co nejmenší hmotnosti. Jak můžeme vidět oproti nastavení pro dosažení 

maximální tuhosti, zde máme nástroj Omezení napětí pomocí, kterého nastavíme 

výsledné maximální napětí. Čím vyšší je bezpečnostní faktor, tím více materiálu bude 

přidáno do optimalizovaného tvaru, aby se omezilo celkové napětí v modelu. 
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Obr. 4.8 Nastavení topologické optimalizace pro dosažení minimální hmotnosti 

Po zadání všech potřebných parametrů, můžeme spustit optimalizaci. Výsledná 

optimalizace pak pro počítač s dvěma jádrovým procesorem AMD 2,1 GHz, pamětí RAM 

4 GB a systémem Windows 7, bude trvat přibližně 30 minut. Optimalizací můžeme 

vytvořit několik a následně je porovnávat a kdykoliv je zobrazit v historii. 

4.3 Výsledky topologické optimalizace 

Výsledkem topologické optimalizace jsou dvě optimalizované konstrukce. První 

model zobrazuje optimalizaci za účelem maximální tuhosti konstrukce. Druhý model 

představuje optimalizaci na co nejnižší hmotnost. 

4.3.1 Varianta topologické optimalizace pro maximální tuhost konstrukce 

První model zobrazený na obrázku 4.9 a 4.10, byl optimalizován za účelem dosažení 

co nejvyšší tuhosti. Hmotnost optimalizovaného modelu je 0,11 kg a hustota  

0,145·10
-4

 kg·m
-3

. Ostatní důležité parametry jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Průběh 

analýz je znázorněn na obrázcích 4.11 a 4.12. 
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Tab. 1 Vlastnosti optimalizovaného modelu s ohledem na maximální tuhost. 

 Hodnota 

Maximální posunutí [mm] 0,037 

Maximální von Mises napětí 

[MPa] 
125 

Hmotnost [kg] 0,11 

Objem [      ] 0,145·10
-4

 

 

 

Obr. 4.9 Výsledný model topologické optimalizace pro maximální tuhost 

 

Obr. 4.10 Pohled z boku se skrytým tvarem pro uložení modelu 
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Obr. 4.11 Analýza posunutí 

 

Obr. 4.12 Analýza napětí podle von Mesese 

4.3.2 Varianta topologické optimalizace pro minimální hmotnost konstrukce 

První varianta optimalizace zobrazena na obrázku 4.13 a 4.14, byl optimalizován za 

účelem dosažení co nejmenší hmotnosti. Hmotnost optimalizovaného modelu je 0,091 kg 

a hustota 0,127·10
-4

 kg·m
-3

. 
 
Ostatní důležité parametry jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 

Průběh analýz je znázorněn na obrázcích 4.15 a 4.16. 
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Tab. 2 Vlastnosti optimalizovaného modelu s ohledem na maximální tuhost. 

 Hodnota 

Maximální posunutí [mm] 0,043 

Maximální von Mises napětí 

[MPa] 
135 

Hmotnost [kg] 0,091 

Objem [      ] 0,127·10
-4

 

 

 

Obr. 4.13 Výsledný model topologické optimalizace pro dosažení minimální 

hmotnosti 

 

Obr. 4.14 Pohled z boku se skrytým tvarem pro uložení modelu 
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Obr. 4.15 Analýza posunutí 

 

 

Obr. 4.16 Analýza napětí podle von Mesese 

4.4 Výběr varianty optimalizace 

Při srovnání výsledků topologické optimalizace obou variant zjistíme, že maximální 

napětí podle vin Messe se liší pouze o 8 MPa ve prospěch varianty pro maximální tuhost. 

Maximální posunutí se liší o 0,005 mm opět ve prospěch 1. varianty, tedy maximální 

tuhost. Hmotnosti modelů se liší pouze o 0,019 kg ve prospěch varianty pro nejnižší 

hmotnost. 

Z jednotlivých rozdílů můžeme vidět, že topologická optimalizace pro dosažení 

minimální hmotnosti, je ve směrech, které se týkají zatížení horší. Hmotnost a objem jsou 

sice menší než u první varianty, ale rozdíl je minimální, z těchto důvodů je varianta pro 

dosažení maximální tuhosti lepší. 
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Jak je možno vidět ve všech obrázcích, že povrch po optimalizaci není ani zdaleka 

rovný. Je to důsledkem velikosti jednotlivých elementů, které jsou příliš velké na to, aby 

během topologie vznikly hladké povrchy. Pro odstranění těchto nerovností můžeme 

využít tři možnosti. 

 Použití funkce PolyNURBS, jedná se o modelovací nástroj určený právě 

k opravě nerovných povrchů optimalizace. 

 Oprava povrchu přes optimalizovaný tvar, tento nástroj má výhodu oproti 

PolyNURBS v tom, že vygeneruje hladký povrch ručně. Následný model má 

však velkou velikost na disku. 

 Poslední možností je importovat optimalizovaný model do některého ze 3D 

CAM softwaru a pomocí rovin a průřezů vytvořit nový tvar, nebo využít 

nástroj k tomu určený. 

V našem případě byla zvolena možnost druhá, tedy oprava povrchu přes 

optimalizovaný tvar, zobrazeno na obrázku 4.19.  

 

Obr. 4.17 Vyhlazení optimalizovaného povrchu 
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Obr. 4.18 Detail nerovného povrchu po optimalizaci 

 

Obr. 4.19 Detail vyhlazeného povrchu 

 

4.3 Výhody topologické optimalizace 

Topologická optimalizace je výborná pomoc pro navrhování konstrukcí, dokáže pro 

zadané zatížení rozvrhnout efektivním způsobem využití materiálu v omezeném 

konstrukčním materiálu. Což je předpokladem pro dosažení vysokých statických 

a dynamických vlastností. Souhrn výhod topologické optimalizace: 

 Snížení hmotnosti a objemu konstrukce. 

 Optimální rozložení materiálu. 

 Maximalizace statických tuhostí. 
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 Maximalizace frekvenčních vlastností. 

 Výrobou pomocí aditivní technologie odpadají operace, jako obrábění, svařování, 

řezání, tváření. 
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Zhodnocení a závěr 

Porovnání výsledků topologické optimalizace s původní konstrukcí je provedeno na 

základě hmotností, objemu a mechanických vlastností jednotlivých modelů.  

Tabulka č. 3 Porovnání výsledků optimalizace z pohledu hmotnosti a objemu 

 
Hmotnost 

[kg] 

Úspora 

hmotnosti [%] 

Objem 

[        

Úspora 

objemu [%] 

Původní model 0,34 - 0,435·10
-4

 - 

Optimalizovaný 

model 
0,11 68 % 0,145·10

-4
 66 % 

 

Tabulka č. 4 Porovnání výsledků optimalizace z pohledu maximálního posunutí a podle 

napětí von Misese  

 
Maximální 

posunutí [mm] 

Napětí podle von 

Misese [MPa] 

Původní model 0,014 143 

Optimalizovaný 

model 
0,037 125 

 

Z dosaženého výsledku vyplývá, že po topologické optimalizaci došlo ke snížení 

hmotnosti o 0,23 kg. Redukce hmotnosti vyjádřena v procentech je 68 %. Objem součásti 

po optimalizaci byl snížen o 0,29·10
-4 

v procentech 66 %. Tabulka číslo 4 nám nastiňuje 

velikost maximálního posunutí a velikost napětí. Velikost maximálního posunutí je 

u optimalizovaného modelu o 0,023 mm větší než u zadaného modelu. Napětí podle von 

Misese je o 18 MPa menší v případě modelu po optimalizaci. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá návrhem odlehčené struktury pomocí topologické 

optimalizace pro zadanou součást. Mezi hlavní cíl práce patří přiblížit základy 

topologické optimalizace, dostupné softwary na trhu a pomocí některého optimalizovat 

model. Topologická optimalizace se dostává v poslední době do podvědomí především 

díky aditivní výrobě, která umožňuje vzniklé optimalizované složitější struktury vyrobit.  

V počátku práce jsou popsány základy konstrukční optimalizace a její rozdělení. Dále 

se práce zaměřuje na topologickou optimalizaci, jsou popsány hlavní metody konečných 

prvků využívané pro topologickou optimalizaci. Následuje popis bionických konstrukcí 

a systémů využívaných v praxi. Nechybí zde také ukázky aplikace bionických konstrukcí 

na konkrétních příkladech a souvislost s aditivní výrobou. 

Důležitou částí práce je průzkum trhu dostupných software určených pro optimalizaci 

a návrh odlehčených struktur. Popsané softwary by daly rozdělit do dvou skupin a to na 

ty, které jsou určené k výuce a seznámení se s odvětvím optimalizace, v praxi by nemohly 

být použity. Druhá skupina zahrnuje softwary, od kterých se očekává co nejlepší výsledek 

s ohledem na optimalizaci součástí, úsporu materiálu, životnosti a tím i financí.  

O každém softwaru uvedeného v práci, jsou vylíčeny základní informace, jeho možnosti 

a funkce. 

Na základě shromážděných informací byl vybrán software od společnosti Altair 

Engineering a to z důvodu dostupné studentské verze a studijních materiálů s postupy. 

V praktické části je tedy popsán průběh topologické optimalizace na konkrétním příkladu. 

Pro zadanou součást jsou popsány jednotlivé kroky, které je potřeba splnit k úspěšné 

optimalizaci. Jednotlivé kroky jsou doplněny o obrázky s komentáři pro jednodušší 

pochopení. Výsledkem je model s odlehčenou strukturou, který následně porovnáme 

s původním provedením. 

Závěr práce se zaobíral srovnáním dosažených výsledků optimalizace se zadaným 

modelem součásti. V případě hmotnosti byla úspora materiálu 68 % a v případě objemu 

66 %. 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce Ing. Marku Pagáčovi, 

Ph.D., z katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie VŠB- TU Ostrava za 

odborné vedení a poskytování cenných rad. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za 

podporu během celého studia, především však po přechodu na studium kombinované.  

Práce byla podpořena ze Studentské grantové soutěže Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava v rámci projektů SP2017/147 Specifický výzkum v oblasti 

výrobních technologií a SP2017/149 Výzkum produktivních a ekologicky úsporných 

výrobních technologií s cílem zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů 

doktorských a navazujících magisterských studijních programů ve spolupráci 

s akademickými pracovníky. 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 50 - 

 

Použitá literatura 

[1] ALTAIR ENGINEERING [online]. OptiStruct- Structural analysis and optimization. 

2017. [vid. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://www.altairhyperworks.com/ResourceLibrary.aspx?keywords=2017&altair_product

s=OptiStruct&partner_products=&category=Brochures 

[2] APWORKS. Light Rider. [online]. 2016. [vid. 2017-04-08]. Obrázek ve formátu GIF 

Dostupné z: https://www.lightrider.apworks.de/en 

[3] BENDSØE, M. P. KIKUCHI, N. Generating Optimal Topologies in Structural Design 

Using a Homogenization Method. Computer Methods in Applied Mechanics and 

Engineering, 1988, vol. 71, no. 2, pp. 197-224 

[4] BENDSØE, M. P. SIGMUND, O. Topology optimization Theory, methods, and 

application. Springer, 2004. ISBN 978-3-642-07698-5 

[5] CENTER FOR ADVANCED ENGINEERING SOFTWARE AND SIMULATION 

[online]. ProTOp/ ProTOpCI Features. [vid. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://caess.eu/site/docs/doc/Caess_ProTOp_Features.pdf 

[6] DASSAULT SYSTEMES [online]. Abaqus Topology Optimization Module (ATOM). 

2012. [vid. 2017-03-11]. Dostupné z: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-

SERVICES/SIMULIA/RESOURCES/SIMULIA-Abaqus-Topology-Optimization-

Module.pdf 

[7] DASSAULT SYSTEMES [online]. Simulia Tosca sctructure- The structural 

optimization system. 2014. [vid. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.fe-

design.de/fileadmin/FE_DESIGN/produkte/SIMULIA_Tosca_Structure_Brochure.pdf 

[8] DASSAULT SYSTEMES [online]. Topology and Shape Optimization with Abaqus. 

2011. [vid. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.simulia.com/download/rum11/GL/Sandeep-Urankar-ATOM-SGL-RUM-

2011.pdf 

[9] DUCHOŇ, J. Ženevské speciality- ohlédnutí, [online].  Automobilrevue.cz. 2016. [vid. 

2017-04-08]. Obrázek ve formátu GIF Dostupné z: 

http://www.altairhyperworks.com/ResourceLibrary.aspx?keywords=2017&altair_products=OptiStruct&partner_products=&category=Brochures
http://www.altairhyperworks.com/ResourceLibrary.aspx?keywords=2017&altair_products=OptiStruct&partner_products=&category=Brochures
https://www.lightrider.apworks.de/en
http://caess.eu/site/docs/doc/Caess_ProTOp_Features.pdf
https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/SIMULIA/RESOURCES/SIMULIA-Abaqus-Topology-Optimization-Module.pdf
https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/SIMULIA/RESOURCES/SIMULIA-Abaqus-Topology-Optimization-Module.pdf
https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/SIMULIA/RESOURCES/SIMULIA-Abaqus-Topology-Optimization-Module.pdf
http://www.fe-design.de/fileadmin/FE_DESIGN/produkte/SIMULIA_Tosca_Structure_Brochure.pdf
http://www.fe-design.de/fileadmin/FE_DESIGN/produkte/SIMULIA_Tosca_Structure_Brochure.pdf
http://www.simulia.com/download/rum11/GL/Sandeep-Urankar-ATOM-SGL-RUM-2011.pdf
http://www.simulia.com/download/rum11/GL/Sandeep-Urankar-ATOM-SGL-RUM-2011.pdf


Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 51 - 

 

http://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/predstavujeme/zenevske-speciality-

ohlednuti_45027.html 

[10] EDAG ENGINEERING. [online].  Edag Light Cocoon. 2016. [vid. 2017-04-08].  

Dostupné z: http://www.edag.de/en/edag/stories/cocoon.html 

[11] github.com [online]. ToPy. [vid. 2017-04-01]. Dostupné Z. 

https://github.com/williamhunter/topy 

[12] HODEK, J. Aditivní technologie [online]. 2013. [vid. 2017-04-08]. Dostupné z: 

www.ctps.cz/cs/uvodni-stranka/soubor-aditivni-technologie/85/ 

[13] HSU, M. H. HUS. Y. H. [online] Generalization of two- and three-dimensional 

structural topology optimization. Engineering Optimization. Taylor and Francis, Taiwan, 

2005, vol. 37, no. 1, pp. 83-102. [vid. 2017-04-08]. Dostupné z: 

http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/(2004-10-

27)%20Generalization%20of%20two-%20and%20three-

dimensional%20structural%20topology%20optimization.pdf 

[14] LINKÖPINGS UNIVERSITET [online]. The TRINITAS Project. [vid. 2017-04-01]. 

Dostupné z: http://www.solid.iei.liu.se/Offered_services/Trinitas/index.html 

[15] MAREŠ, T. Základy konstrukční optimalizace [online]. Praha: Vlastním nákladem, 

2006. [vid. 2017-04-05]. Dostupný z: http://users.fs.cvut.cz/tomas.mares/zko.pdf 

[16] MICHL, V. [online]. Vylepšený Autodesk Inventor 2016 R2.  [vid. 2017-04-01]. 

Dostupné z: http://www.inventorguru.cz/2015/10/vylepseny-autodesk-inventor-2016-

r2.html 

[17] MSC SOFTWARE [online]. MSC Nastran- Structural and Multidiscipline 

simulation. 2016 [vid. 2017-03-16] Dostupné z: 

http://d33thvmu37kot3.cloudfront.net/cdn/farfuture/jF8Y_jyznUyt76IdKA6n6PUh_6QaN

HfD7eopNYsS_lM/mtime:1463080975/sites/default/files/br_msc-nastran_ltr_pt.pdf 

[18] PAGÁČ, M. Fotoreportáž: SolidWorks World 2017 [online]. 2017. [vid. 2017-04-

01]. Dostupné z: http://www.mujsolidworks.cz/fotoreportaz-solidworks-world-2017/ 

[19] PAGÁČ, M. [online]. Začínáme s 3D tiskem kovů #3: Předvýrobní etapa 

(topologická optimalizace) [vid. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/predstavujeme/zenevske-speciality-ohlednuti_45027.html
http://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/predstavujeme/zenevske-speciality-ohlednuti_45027.html
http://www.edag.de/en/edag/stories/cocoon.html
https://github.com/williamhunter/topy
http://www.ctps.cz/cs/uvodni-stranka/soubor-aditivni-technologie/85/
http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/(2004-10-27)%20Generalization%20of%20two-%20and%20three-dimensional%20structural%20topology%20optimization.pdf
http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/(2004-10-27)%20Generalization%20of%20two-%20and%20three-dimensional%20structural%20topology%20optimization.pdf
http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/(2004-10-27)%20Generalization%20of%20two-%20and%20three-dimensional%20structural%20topology%20optimization.pdf
http://www.solid.iei.liu.se/Offered_services/Trinitas/index.html
http://users.fs.cvut.cz/tomas.mares/zko.pdf
http://www.inventorguru.cz/2015/10/vylepseny-autodesk-inventor-2016-r2.html
http://www.inventorguru.cz/2015/10/vylepseny-autodesk-inventor-2016-r2.html
http://d33thvmu37kot3.cloudfront.net/cdn/farfuture/jF8Y_jyznUyt76IdKA6n6PUh_6QaNHfD7eopNYsS_lM/mtime:1463080975/sites/default/files/br_msc-nastran_ltr_pt.pdf
http://d33thvmu37kot3.cloudfront.net/cdn/farfuture/jF8Y_jyznUyt76IdKA6n6PUh_6QaNHfD7eopNYsS_lM/mtime:1463080975/sites/default/files/br_msc-nastran_ltr_pt.pdf
http://www.mujsolidworks.cz/fotoreportaz-solidworks-world-2017/


Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 52 - 

 

http://www.konstrukter.cz/2017/01/26/zaciname-s-3d-tiskem-kovu-3-predvyrobni-etapa-

topologicka-optimalizace/ 

[20] SADRI, M. KAVANDI, M. JOZEPIRI, A. TEIMOURI, S. ABBASI, F. [online] 

Bionic Architecture, Forms and Constructions  Research Journal of Recent 

Sciences.Zanjan: Islamic Azad University, 2014, vol. 3, no. 3, pp. 93-98. [vid. 2017-04-

08]. Dostupné z: http://www.isca.in/rjrs/archive/v3/i3/16.ISCA-RJRS-2013-322.pdf 

[21] SAVAKO, K. PANAGIOTIS, M. Toposctruct [vid. 2017-04-01]. Dostupné z: 

http://sawapan.eu/ 

[22] SCIART SOFT [online]. ParetoWork. [vid. 2017-04-01]. Dostupné z: 

https://www.sciartsoft.com/paretoworks/ 

[23] SOLID THINGS [online]. SolidThings Inspire. 2016 [vid. 2017-03-12] Dostupné z: 

http://www.solidthinking.com/inspire2016/pdf/solidthinking_nspire_2016_datasheet.pdf 

[24] SRIVATSAN, T. S. SUDARSHAN, T. S. Additive manufacturing, innovation, 

advances, and applications. Taylor & Francis, 2015. pp. 456. ISBN 978-1498714778 

[25] TOPOPT RESEARCH GROUP [online]. TopOpt- Topology optimization software. 

[vid. 2017-04-01]. Dostupné z: http://www.topopt.dtu.dk/ 

[26] VANDERPLAAST RESEARCH AND DEVELOPMENT [online]. Genesis- 

Structural design optimization software. 2014 [vid. 2017-03-12] Dostupné z: 

http://www.vrand.com/sites/default/files/pub/GENESIS_Brochure.pdf 

[27] ZAHNG, W. ZHU, J. GAO, T. Topology optimization in engineering structure 

design, Elsevier, 2016. ISBN 978-1-78548-224-3 

 

 

 

 

http://www.konstrukter.cz/2017/01/26/zaciname-s-3d-tiskem-kovu-3-predvyrobni-etapa-topologicka-optimalizace/
http://www.konstrukter.cz/2017/01/26/zaciname-s-3d-tiskem-kovu-3-predvyrobni-etapa-topologicka-optimalizace/
http://www.isca.in/rjrs/archive/v3/i3/16.ISCA-RJRS-2013-322.pdf
http://sawapan.eu/
https://www.sciartsoft.com/paretoworks/
http://www.solidthinking.com/inspire2016/pdf/solidthinking_nspire_2016_datasheet.pdf
http://www.topopt.dtu.dk/
http://www.vrand.com/sites/default/files/pub/GENESIS_Brochure.pdf


Diplomová práce                                                                                             Bc. Jiří Šedivý

  

 

 
- 53 - 

 

Seznam příloh 

Příloha A- Výrobní výkres součásti- TO-01. 

Příloha B- Model-topologicka-optimalizace-v1.stl 

Příloha C- Model-topologicka-optimalizace-v2.stl 

 

 

 


