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1.

Úvod

Prostřednictvím tohoto textu bych chtěl drahému čtenáři přiblížit moji činnost ve společnosti
Sobriety. Do této firmy jsem nastoupil hlavně proto, abych získal pracovní zkušenosti přímo
v oboru, který právě studuji, tj. Inženýrská mechanika a biomechanika. Neméně cenným
důvodem byla ale také možnost současně zpracovávat diplomovou práci zaměřenou na
konkrétní problém z průmyslové praxe.
Začněme ale pěkně popořádku a popišme si, čím se výše zmíněná společnost vlastně zabývá.

2.

O společnosti

Stručně řečeno, Sobriety s.r.o. je výrobce měřící techniky a dodavatel služeb pro průmyslové
a vývojové aplikace. Jednou větou ale určitě nejde zachytit vše.
Firma sídlí v Kuřimi, což je od brněnské strojní fakulty méně než čtvrt hodiny cesty autem a ani
v hromadné dopravě nestrávíte déle, než kdybyste cestovali do některé okrajové části Brna.
Realizuje se v různých oblastech českého a také světového průmyslu od roku 2002. Od založení
tato progresivní společnost úspěšně dokončila již stovky projektů. Zdobí ji široká škála
nabízených inženýrských činností, které nacházejí uplatnění jak v předvývoji a vývoji produktů,
tak i v konstrukci mnoha odvětví průmyslu, energetiky, ekologie, zdravotnictví a sportu.
Obory, ve kterých se firma nejčastěji realizuje jsou:

Dopravní prostředky
Konkrétně se zabývá tématy jako jsou:
• Externí aerodynamika
• Interní aerodynamika
• Pevnostní a únavové úlohy, např. analýzy motorových a podvozkových dílů
• Tepelné namáhání dílů
• Návrh a optimalizace systémů pro využití odpadního tepla (WHR, Waste Heat
Recovery)
• Optická měření

Energetika, ekologie
•
•

Aerodynamické analýzy
Chlazení

Letecká technika
•
•

Proudění
Optická měření

Technika prostředí
•
•

Ventilace a klimatizace budov
Simulace prášení

Průmyslová zařízení
•
•

Chlazení, mazání a distribuce médií
Simulace chlazení a ohřívání v technologickém procesu (kalírny, lakovny, železárny)
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•

Pevnostní a únavové analýzy strojních dílů, např. hřídele, lopatky ventilátorů,
reaktorové nádoby
Optická měření deformací strojů pro ověření jejich kinematického a deformačního
návrhu

Zdravotnictví
•
•
•

Úlohy proudění kapalin a plynů
Pevnostní a únavové analýzy
Optická a mechanická měření propustnosti a deformací cévních náhrad

Sport
•
•
•
•
•
•

Aerodynamika sportovního oblečení a sportovního nářadí
Pevnostní analýzy a výpočty sportovních pomůcek, například cyklistických dílů
Měření pohybu, deformací a kinematická analýza výsledků
Aerodynamika
Pevnostní analýzy, např. zatížení stropních konstrukcí sportovních hal, mostních
konstrukcí
Měření deformací v průběhu zatěžování velkých konstrukcí

Elektronika
•
•

Chlazení
Měření deformací v průběhu řezání, osazování, pájení a kontroly desek plošných spojů

Obr. 2.1 Sídlo společnosti Sobriety v Kuřimi
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3.

Struktura společnosti

Dále lze firmu Sobriety rozdělit na pět základních divizí podle jejich zaměření:

CAE Služby (Computer-aided engineering)
Tato divize je poměrně komplexní, protože provádí celou řadu rozdílných činností. Do její
specializace patří zejména oblast konstrukce, kdy je pro zákazníka zajištěn návrh prototypu a
příprava výkresové dokumentace pro prototyp, malosériovou či velkosériovou výrobu.

Obr. 3.2 Ilustrativní CAD model

Obr. 3.1 Ilustrativní výkresová dokumentace

Dále jsou v tomto oddělení prováděny analýzy rizik, přípravy modelů a čištění geometrie.
CAD modely totiž většinou obsahují mnoho detailů, které jsou pro CFD a FEM analýzy
nedůležité. Pro přípravu výpočtových sítí je tudíž vhodné vyseparovat pouze data důležitá pro
oblast zájmu analýzy a sestavit tak zjednodušenou geometrii výpočtového modelu. Separaci
potřebných dat a stavbu modelu je prováděna např. v softwaru ANSA

Obr. 3.3 Síť v programu ANSA

Dále sem patří tvorba sítí pro CFD/FEM analýzy. Jelikož správné výsledky analýz výrazně
závisí na kvalitě výpočtové sítě, je třeba vytvořit na předem připravené geometrii modelu
správnou výpočtovou síť. Jako tradiční nástroje pro tvorbu strukturovaných, nestrukturovaných
hybridních povrchových, objemových a pohyblivých sítí jsou používané softwary ANSA,
TGrid a GAMBIT.
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aerodynamika zejména v oblasti dopravních prostředků, ale také výpočty s fázovými změnami.
Řadíme k nim výpočty, kde figuruje kondenzace plynů, odmrazování čelního skla nebo
zpětných zrcátek, var kapaliny, špinění a prášení. Taktéž je možné do této sekce zařadit také
výpočty v oblasti akustiky.

Obr. 3.4 Analýza odmrazení čelního skla

Řadit se do této divize mohou také termodynamické analýzy prováděné na tepelných
výměnících, spalovacích motorech, turbodmychadlech nebo turbínách.
Dále pak pevnostní analýzy, přičemž mnoho problémů v praxi je multidisciplinárního
charakteru, kdy dochází k interakci fluidní a strukturální mechaniky. Tato interakce je
realizována silovým působením proudového pole na strukturální součást a přenosem tepla z
proudového pole do strukturální části. V oblasti FEM výpočtů je řešeno působení proudového
pole na změny v zatěžované strukturální součásti, a následně pak problematika únavové
životnosti. Pro validace jsou využívány experimenty a kontaktní i optická měření, které jsou
realizována za vysokých teplot, a to až do 1200°C. Nabízeny jsou taktéž výpočty z oblasti
lomové mechaniky a únavy materiálu.

Obr. 3.5 Deformace turbíny vlivem teploty
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Aerospace
Do této kategorie patří zejména pohonné soustavy pro raketové motory, mechanismy a
komponenty pro vesmírné aplikace. Konstrukce, výroba a testování MGSE (Mechanical
Ground Support Equipment) / EGSE (Electrical Ground Support Equipment). Design a
testování komplexních satelitních soustav.

Obr. 3.6 Ilustrativní model vesmírné komponenty

Další důležitou oblastí jsou habitaty, tzn. záchranné základny určené pro extrémní prostředí.
Některé jsou určeny pro pozemské aplikace, dokážou odolávat větru o síle orkánu, shození
z vrtulníku. Lehká, samo rozkládací konstrukce tohoto mobilního habitatu je zároveň komfortní
pozemskou základnou pro dvě osoby. Vývoj tohoto habitatu je od počátku veden inženýry
z firmy Sobriety. Jsou zde důsledně uplatňovány principy používané při návrhu tenkostěnných
leteckých konstrukcí. Při všech pevnostních návrzích jsou systematicky používány počítačové
simulační kódy MSC.NASTRAN (NASA STRUCTURE ANALYSIS), ANSYS a AeroFLOW.
Jiné jsou koncipovány pro vesmírné prostředí.

Obr. 3.7 Habitat Crystal
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Rotační stroje
Do této kategorie patří hlavně výpočty ložisek a rotordynamika pro oblast turbín,
turbodmychadel, čerpadel. Řešená ložiska jsou pak zejména ložiska aerodynamická,
hydrodynamická, aerostatická, …
V této oblasti se pak jedná o konstrukci a vývoj produktů, kam patří zejména:
•
•
•
•
•

Rotory, ložiska, elektrické motory a generátory
Testování materiálu a komponent
Optické měření a kontrola
Vysokorychlostní pohonné elektronické soustavy
Vyvažování

Obr. 3.8 Software DYNROT® vyvíjený společností

Optické systémy
V této oblasti se jedná především o produkt Mercury RT® vyvinutý společností Sobriety.
Tento software pro oblast experimentálních analýz slouží jednoduše řečeno k optickému měření
deformací a vibrací. Využívá se hlavně při měření:
•
•
•
•
•
•
•

Statických a dynamických deformací
Identifikaci parametrů mechanických soustav včetně modálních tvarů
Při testování materiálu a komponent
Pro kontrolu kvality
Při vysoko a nízko-teplotních aplikacích
Pro validaci MKP analýz
Při vizualizaci vibrací (vibrografie)

Obr. 3.9 Vizualizace vibrací optickým systémem Mercury RT
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Obr. 3.11 Test šroubového spoje, Mercury RT

Obr. 3.10 Deformace bloku motoru, Mercury RT

Elektronika
Toto oddělení se zabývá konstrukcí a vývojem elektroniky pro analogové a digitální aplikace.
Zabývá hlavně:
•
•
•
•
•

Realizacemi zařízení (vývoj, konstrukce, testování)
Řízení a regulace výkonu motorů
Převodníky, invertory, pohony motorů
Vysoce přesná analogová měření (síly, tlaky, teploty, průtoky, rychlosti, délky trhlin,
deformace, zrychlení, GPS)
Rozhraní pro PLC (Programmable Logic Controller),…

Obr. 3.12 Řídicí a měřicí jednotka

Obr. 3.13 Pohon piezo-aktuátoru
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4.

Jak to všechno začalo

Na začátku čtvrtého ročníku mne emailem kontaktoval jednatel společnosti s nabídkou práce
přímo v oboru, který jsem si vybral pro navazující studium. V emailu stálo, že se byl podívat u
bakalářských státnic a líbilo se mu zpracování mojí bakalářské práce. Takže, jen tak
mimochodem, není tak úplně od věci si dát na takové práci záležet. Byl tu ale háček, tou dobou
jsem už práci měl. Byla to sice práce ve strojařině, ne však přímo v oboru mechaniky těles. Ve
stávající práci jsem byl vcelku spokojený, jen jsem si nebyl jistý, jestli bych ji chtěl dělat i po
dokončení studia. Proto jsem se odhodlal a šel na pohovor do firmy Sobriety.
Na základě pohovoru jsem se rozhodl, že zkusím změnu. Přeci jen během studia má člověk tu
výhodu, že si může dovolit odejít z jednoho zaměstnání do druhého, protože ještě není vázaný
např. vlastní rodinou nebo případně pod tlakem hypotéky. Kdy jindy by tedy měl dělat takové
třeba na první pohled riskantní rozhodnutí. Dalším důvodem, proč jsem se přiklonil k možnosti
nového zaměstnání byla také nabídka zpracovávat diplomovou práci.

5. Moje pozice ve firmě
Nastoupil jsem do oddělení rotačních strojů a postupně se začal seznamovat s problematikou
výpočtů hydrodynamických ložisek. Mojí snahou je výpočtově modelovat určité typy
hydrodynamických ložisek a výpočtem určit, jak se navržená geometrie ložiska bude chovat při
daném statickém zatížení. Takto je možné určit statické parametry ložiska, ke kterým patří např.
únosnost, tloušťka hydrodynamického mazacího filmu, nebo teplotní ztráty. Případně
dynamické parametry jako je tlumení a tuhost ložiska – všechny zmíněné parametry závisí na
otáčkách a zatížení ložiska. Protože se jedná o numerické řešení určitého typu diferenciálních
rovnic, používám při práci programy jako je Matlab nebo Python.
Rozhodně tato práce není monotónní nebo rutinní, velmi často se člověk může setkat s novými
situacemi a problémy. Tyto problémy je ale samozřejmě možné konzultovat s kolegy. Ve
společnosti je totiž relativně mladý kolektiv, který nemá problém mezi sebe přijmout někoho
nového, vstřícný při každé otázce. Také bych řekl, že je to práce perspektivní, s výhledem třeba
i na další roky. I kdyby tomu tak nebylo, díky velkému záběru firmy bych se případně nebál
začít pracovat i na jiném projektu.
Co se týká pracovní doby, určitě je práci možné skloubit se školou a ani zkouškové období není
překážkou. Během prázdnin se pak dá docházet častěji. Sídlo firmy v Kuřimi je pro mě
dostupné ze školy i z domova, protože bydlím nedaleko Brna.

Obr. 5.1 Moje skutečná pozice ve firmě
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6.

Závěr

Rozhodně každá praxe v průmyslu dá člověku něco nového do života a to ‚něco‘ je vždy odlišné
od toho, s čím se setkával předtím ve škole. Troufnu si říct, že každá praxe i ta mimo obor je
přínosem, protože je od člověka vyžadována určitá zodpovědnost, samostatnost a schopnost
pravidelně docházet na pracoviště.
Když bych měl zmínit alespoň jednu věc, se kterou se člověk běžně při studiu nesetká, tak by
to byla dokumentace práce. Myslím, že mnoho lidí to bere za nutné zlo, ale pokud se máte
k nějakému problému vrátit po delší době, bez jeho zdokumentovaného řešení ho budete řešit
téměř celý znovu.
Při otázce na zhodnocení mojí práce při studiu bych hodnotil určitě pozitivně. Pokud byste při
studiu přemýšleli, jestli jít nebo nejít na praxi do průmyslu, rozhodně bych volil první možnost.
Může se stát, že nebudete chtít ve firmě pokračovat po ukončení studia, i tak to bude pro Vás
přínos a přinejmenším už budete vědět, co byste po zbytek života dělat nechtěli.
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