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1 Úvod
1.1.

Historie a popis firmy

Honeywell je americká nadnárodní společnost, která byla založena v roce 1906. Nyní zaměstnává přibližně
129 000 zaměstanců, z čehož je vice než 23 000 inženýrů. Firma má přibližně 1250 poboček v 70 zemích
po celém světě. V České republice má 3 pobočky (Prahe, Brno a Olomouc), které dohromady zaměstnávají
více než 4000 zaměstnanců. [1]

1.2.

Honeywell Brno

Od roku 2006 se v Brně nachází vývojové centrum (Honeywell Technology Solution – HTS), které se stalo
součástí vývojových center v USA, Číně a Indii. Mimo jiné se v Brně nachází i výrobní podnik Enviroemntal
and Combustion Controls. Ve vývojovém centru je zaměstnáno přibližně 1500 inženýrů a dělí se na následující sekce:
•
•
•

Letectví (Aerospace Engineering)
Automatizace a řízení (Automation and Control Solution - ACS)
Dopravní systémy (Transportation systems - TS) [2]

Obrázek 1: Budova společnosti Honeywell, Brno-Slatina [3]
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2 Pracovní pozice
O nabídce brigády jsem se dozvěděl díky internetovým stránkám Honeywellu. Jednalo se o pozici výpočtáře
turbodmychadel (pozice FEA Student Engineer). Jelikož mi přišla nabídka velmi zajímavá, zaslal jsem svůj
životopis. Po krátké době jsem se dočkal odezvy s tím, že mohu přijít na pracovní pohovor.
Pohovor probíhal ve velmi přátelské atmosféře. První část se mnou vedla pracovnice z oddělení
lidských zdrojů (HR) a druhou vedoucí výpočtářů. Po skončení pohovoru jsem netrpělivě čekal na výsledek.
Nakonec se na mě usmálo štěstí a danou pozici jsem získal.

2.1.

Popis pozice

Tato pozice je součástí Structure&Fatigue oddělení, které má na starosti MKP analýzy pro vývoj turbodmychadel, a to pro osobní automobily či stavební a zemědělské stroje. Toto oddělení je součástí vývojové
části společnosti a spadá pod sekci dopravních systémů.

Obrázek 2: Popis turbodmychadla [4]

Jelikož jsem přišel do úplně nového prostředí, musel jsem projít řadou školení. Ze začátku jsem se
musel naučit pracovat v nových programech, nastudovat metodiky řešení pro jednotlivé analýzy atd.
Vždy, když jsem si nevěděl rady, byli kolegové velmi ochotní a nápomocní (a pořád jsou), takže byla vždy
možnost se na kohokoliv obrátit. Po určité době, kdy jsem nabyl dostatečných znalostí, jsem byl zapojen
do plného režimu. Celý proces výpočtáře je logicky popsán krok po kroku v procesní mapě, kterou se zdejší
oddělení výpočtářů řídí. Ve zkratce moje náplň práce obsahuje převzatí úkolu od zákazníka, vyřešení úkolu,
sepsání závěrečné zprávy a předání zpět zákazníkovi.
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Náplň práce

Tuto pozici vykonávám již rok a během této doby jsem se již setkal s modální, harmonickou, termální a
strukturální analýzou. Všechny metodiky řešení jsou soukromím majetkem Honeywellu, proto zde mohu
uvést pouze stručný popis algoritmu řešení. Tento algoritmus lze rozdělit do následujících třech podnadpisů.

2.2.1. Preprocessing
Do toho bodu spadají záležitosti týkající se komunikace se zákazníkem, ale především přípravy modelu na
MKP výpočet, tedy tvorba diskretizační sítě. Pro tvorbu diskretizační sítě se zde používá program ANSA. Je
zde kladen velký důraz na kvalitu sítě, a proto je pro každou část turbodmychadla explicitně definovaná
velikost elementů. Elementy také musí splňovat určitá kritéria kvality.

2.2.2. Řešení
MKP výpočty se zde provádějí v programu ANSYS. Jelikož diskretizační síť obsahuje běžně milión uzlů, jsou
výpočty prováděny na externím počítačovém klastru (z důvodu šetření času). Po nahrání potřebných vstupních dat na klastr se provede výpočet. Po výpočtu jsou následně zkopírovány všechny potřebná data (databáze, výsledkový soubor atd.) zpět na pracovní počítač.

2.2.3. Postprocessing
V posledním kroku se provádí vyhodnocování výpočtu a sepisování závěrečné zprávy pro zákazníka. Hlavním výstupem závěrečné zprávy je informace, zda je daný design vyhovující či nevyhovující zákazníkovým
požadavkům. Pokud není, musím navrhnout vhodné designové změny. V následující iteraci jsou výpočty
s těmito změnami znovu přepočítány. Následně, až je design vyhovující, je předán do další fáze, což je
výroba produktu. Výpočty jsou ověřovány v laboratořích, aby byla provedena jejich verifikace či falzifikace.

5

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT

Jan Horňas

3 Závěr
Za rok praxe jsem se dozvěděl mnoho informací a načerpal velké množství zkušeností. Dle mého názoru,
má být hlavním přínosem každé praxe právě čerpání nových zkušeností, což tato splňuje ve všech směrech.
Nyní mám mnohem větší rozhled o tom, jak vypadá „výpočtařina“ v praxi. Nabyté informace a zkušenosti
mohu především využít po vystudování v praxi, která by nyní pro mě neměla být tak velkou neznámou.
Tuto brigádu bych doporučil všem studentům, kteří by se rádi dozvěděli, jak funguje nadnárodní
společnost a co obnáší práce výpočtáře v praxi.
Výhody brigády
•
•
•
•
•
•
•
•

použití nabytých informací ze školních lavic (pružnost pevnost, dynamika, mezní stavy materiálů
atd.) v praxi, kde se řeší velmi zajímavé úkoly z automobilového průmyslu
nabídka zajímavých školení (ANSYS, ANSA, CATIA, aj.)
prostředí nadnárodní společnosti
příjemný kolektiv
příspěvky na sportovní aktivity (například proplacení poloviny startovného na závod Vokolo Priglu,
aj.)
rozvíjení jazykových dovedností (hlavním jazykem společnosti je angličtina)
rozvíjení tzv. „soft skills“
finanční přínos

Nevýhody brigády
•
•

kombinace studia a brigády je časově náročné
vzdálenost společnosti od školy (doprava pomocí MHD trvá přibližně 40 minut)
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