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1. Bevezetés
Az elektronikai ipar minden kétséget kizáróan a XXI.

század meghatározó gazdasági alappillére. Jelent!ségét
jól példázza, hogy a FORBES MAGAZIN által évente össze-
állított ranglista alapján, a világ 10 legértékesebb márká-
ja közül 7 – APPLE, GOOGLE, IBM, MICROSOFT, GE, SAM-
SUNG, INTEL – ezen iparág szerepl!i [1]. Érdekes tény, hogy
a listát toronymagasan vezet! APPLE és GOOGLE néhány
éve csupán minimális piaci részesedéssel rendelkez!
„garázscégek” voltak, ma pedig gyakorlatilag uralják a
technológiai szektort. A digitális trendek meghatározásá-
hoz kiemelten fontos a vev!k folyamatosan változó valós
és látens igényeinek feltérképezése, kielégítése. A ter-
mékfejlesztés, gyártásoptimalizálás részeként ez utób-
biak váltak a legf!bb szemponttá. A high-tech eszközök
gyártása során megkövetelt magas min!ségi elvárások
miatt különösen fontos a folyamat megbízhatóságának
növelése, a lehetséges hibák feltárása a sorozatgyártás
el!tt.

2. Iparági trendek
Habár a szintetikus polimerek, hétköznapi nevükön

m"anyagok, csupán a XX. század els! felében jelentek
meg, ma már mindennapi életünk elválaszthatatlan sze-
repl!i. A PLASTICS EUROPE becslései alapján, 4–5%-os
éves növekedés mellett 2011-ben 280 millió tonna m" -
anyagot állítottunk el! világszerte [2]. A legegyszer"bb
gyerekjátéktól, lakásunk, autóink megannyi kiegészít!in
át az "rsiklókig mindenhol megtalálhatóak, hiszen köny-
ny"ek, sokoldalúak és ellenállóak. A technológiai szek-
tor jelenleg a m"anyag felhasználás közel 6%-ért felel!s.
Napjainkra a technológia és az anyagtudomány fejlettsé-
ge miatt ezek az alapanyagok nemcsak burkolatok és
egyéb kiegészít! termékek alapjául szolgálhatnak, ha-
nem különleges tulajdonságokkal rendelkez! m"szaki
alkatrészek gyártására is alkalmassá váltak (pl. elektro-
mos áram vezetésére alkalmas m"anyagok, h!vezet!
anyagok). A XXI. századi felgyorsult életmód, az új ipar-
ági trendek kézzel fogható hatással vannak a polimer ter-
mékkel szemben támasztott követelményekre. A jöv!re
nézve komoly kihívást jelenthet e fejl!dés fenntartása,
hiszen a jelenleg alkalmazott polimerek jelent!s hányada

nem megújuló forrásból származik, ráadásul a statiszti-
kák alapján, a kidobott m"anyag hulladék kevesebb mint
10%-a kerül újrahasznosításra. A fenntartható fejl!dés,
valamint a költségcsökkentés érdekében a szimulációval
történ! technológia- és termékoptimalizálás kitüntetett
szerepet kap.

3. Innováció startup módra!
Az információtechnológia, a szórakoztató elektronikai

ipar, a mobil kommunikáció hatalmas lehet!ségeket kínál-
nak a cégek számára. A fogyasztói társadalom és a roha-
mos fejl!dés eredményeként a vállalatok termékpalettája
akár 6–12 hónap alatt teljesen megújul. E felgyorsult vi-
lágban kiemelt szerepe van a rugalmasságnak, az azonnali
beavatkozásnak a folyamatos piaci visszajelzések alap-
ján. A termékfejlesztés és a gyártásoptimalizálás mellett
a vev!k igényeinek figyelembe vétele, maximális kielé-
gítése vált a legf!bb szemponttá. Gyorsprototípusok al-
kalmazásával és szimulációk készítésével feltárhatók a
termék, a szerszám, valamint a technológia hiányosságai.
A folyamatos kommunikáció, a felhalmozott szaktudás
és a state-of-the-art szoftverek alkalmazásával az eltér!
szempontok együttes figyelembe vétele lehet!vé teszi a
kiemelked! hozzáadott értékteremtést.

4. Autodesk Simulation Moldflow, a hozzáadott érték!
A fröccsöntés szimulációs szoftverek területén úttör!

Autodesk Simulation Moldflow közel 40 éve vállalatok
tízezrei számára bizonyít. A piacvezet! fröccsöntés szi-
mulációs megoldás, kiváló eszköz a nagy szériában, rövid
ciklusid!vel készül! egy- vagy többkomponens" fröccs-
öntött polimer alkatrészek termék/szerszám/technológia
optimalizálási feladataira. A jobb min!ség, a megbízha-
tóság mellett komoly költségmegtakarítást eredményez
az egyre inkább kiélez!d! piacon versenyz! vállalat szá-
mára. Ezt felismerve a SONY – a világ egyik meghatározó
elektronikai eszköz gyártója – a teljes termékfejlesztési
folyamat elengedhetetlen részeként alkalmazza a fröccs-
öntés szimulációt termékei fejlesztése során. A SONY

munkatársai biztosra mentek, a szórakoztatóipart az el-
múlt években forradalmian átalakító 3D televíziózás fej-
lesztésekor (1. ábra).
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A rohamosan változó technológiai trendek hatására, a
3D televíziókhoz fejlesztett aktív képzáró 3D-s szemü-
veg esetében, minimalizálni kívánták a felmerül! hibá-
kat a Moldflow magas szint" alkalmazásával. Az aktív
3D-s szemüveg a 3D-s hatás el!állításához a lencsékben
alkalmazott folyadékkristályos aktív „shutter” segítségé-
vel, folyamatosan váltakozva a megfelel!  jobb vagy a
bal lencsét kitakarja (2. ábra). A rendszer m"ködéséhez a
szemüveg elektronikus vezérléssel van ellátva, ezáltal
nehezebb egy átlagos szemüvegnél. Ennek ellensúlyozá-
sára, a maximális kényelem biztosítása érdekében a
könny", ergonomikus titán keretet az emberi b!r h!mér-
sékletén lágyuló m"anyag orrnyereggel párosították. Mi-
vel a szemüveg fröccsöntött lencséje felel!s a 3D kép
el!állításáért, így annak makulátlan optikai min!sége el-
engedhetetlen.

A fröccsöntés szimulációs analízisek futtatásakor álta-
lánosan alkalmazott kiértékelések során átfogó képet ka-
punk a termékkel/technológiával kapcsolatban. A meg -
adott szempontok szerint meghatározhatóvá válik az ideá-
lis beömlési pont, és ellen!rizhet!, hogy a választott gá-
ton keresztüli formaüreg kitöltés okoz-e nem kívánt ösz-
szecsapásokat, légzárványokat, számíthatunk-e beszívó-
dásokra a falvastagság különbségek miatt.

E speciális termék esetében a gyártás során keletkez!
maradó feszültségek okozta fénytörési tulajdonság pon-
tos ismerete elengedhetetlen a lencsék vizsgálatához, hi-
szen a polarizált fény feszültségi kett!störés (birefrin-
gence) okozta transzformációja rontja az aktív folyadék-
kristályos shutter m"ködését (3. ábra).

A térhatású kép el!állításához az alacsony válaszidej",
és a másodpercenként 100–120 vagy 200–240 kép meg-
jelenítésére alkalmas kijelz! mellett a hibátlanul m"köd!

3D szemüvegre van szükség. Az aktív 3D szemüveg fel-
építéséb!l adódóan a hibás lencse hatására úgynevezett
áthallás – crosstalk effekt – tapasztalható, amely során az
egyik szem részben látja a másik szem számára vetített
képet, egyfajta szellemképet okozva, ami élvezhetetlen-
né teszi a 3D hatást (4. ábra ).

A jelenség elkerüléséhez a polarizáció és a retardáció
– késleltetés – minimalizálása szükséges, amelyet a ter-
mék gyártási folyamata, f!ként a beömlési pont helyzete
jelent!s mértékben befolyásol. Ezen értékek kimutatásá-
ra, a megfelel! pontosság elérése érdekében speciális,
minimum 12 rétegb!l felépített 3D-s végeselem hálót
kell alkalmazni. A számítás befejeztével rendelkezésünk-
re álló számtalan eredmény közül a fénytörési tulajdon-
ságok vizsgálatához a retardáció és a retardáció tenzor
(polarizáció) ismerete elengedhetetlen (5. ábra).

Olyan gát kialakításra van szükségünk tehát, amely
esetén a polarizációs elem 0, azaz a ! = 0, vagy 180°, a
tenzorok egységesen fel-lefele mutatnak, valamint a re-
tardációs együttható 0, az eredmény homogén piros szín-
nel jelenik meg a kiértékeléskor. A termék kitöltése
szempontjából egyértelm"nek t"n! gátpozíció a várako-

1. ábra. 3D televízió a Sony-tól [4]

2. ábra. Aktív 3D szemüveg m"ködése [4]

3. ábra. Átlátszó m"anyag polarizált fény alatt

4. ábra. A Crosstalk effektus [4]
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zásokkal ellentétben nem a várt eredményt hozta. Sem a
polarizációs index, sem a retardáció eloszlás nem alakult
megfelel!en (6. ábra).

A második meglövés esetében a javuló retardációs el-
oszlás nem megfelel! polarizációs iránnyal párosult, így
további vizsgálatokra volt szükség (7. ábra).

Végül a harmadik verzióra esett a választás, amely
minden szempontból megfelelt a kívánalmaknak (8. ábra).

A szimulációs eredmények alapján, els!re a követel-
ményeknek tökéletesen megfelel! termék készült, költ-
séges prototípus szerszámok gyártása nélkül.

5. Összefoglalás
A fröccsöntés szimulációs szoftverek segítségével az

egészen egyszer" feladatoktól a legösszetettebb rendsze-
rekig végezhet!k elemzések. Megfelel! szaktudással pá-
rosítva, az Autodesk Simulation Moldflow szerves része,
mintegy motorja is lehet a fejlesztési folyamatnak, amely
segítségével id!t és pénzt megtakarítva lehet!vé válik a
magas hozzáadott értékteremtés.

Elérhet!ség:
ALBA-TOOLS KFT., www.albatools.hu
Seres Viktor, szimulációs szakért!
E-mail: sales@albatools.hu
Telefon: +36-20/349-05-08
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5. ábra. Birefringence

6. ábra. Retardáció, retardációs tenzor az 1. verzió esetén

7. ábra. Retardáció, retardációs tenzor a 2. verzió esetén

8. ábra.  Retardáció, retardációs tenzor a 3. verzió esetén.
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