
Rozsah magisterské státní závěrečné zkoušky 

ČVUT v Praze – FJFI, katedra materiálů 

 

Předmět : APLIKOVANÁ MECHANIKA 
Program: Fyzikální inženýrství materiálů  
 

1. Rovnováha útvarů vázaných (druhy vazeb, počet stupňů volnosti atd.). 

2. Vnitřní statické účinky, diferenciální rovnice rovnováhy. 

3. Kloubové soustavy (vnitřní a vnější statická neurčitost, metody řešení 
prutových soustav). 

4. Pasivní odpory (smykové tření, odpor při valení, odpor prostředí). 

5. Pohybová rovnice tělesa konajícího posuvný pohyb, resp. otáčivý pohyb kolem 
stálé osy. Momenty setrvačnosti. 

6. Odezva lineárního systému na periodické buzení. 

7. Vliv tlumení na vlastní a vynucené kmitání systému s jedním a dvěma stupni 
volnosti. 

8. Vlastní frekvence a tvary kmitání u systému se dvěma stupni volnosti a 
ortogonalita tvarů kmitání. 

9. Rezonance a antirezonance u systému se dvěma stupni volnosti. 

10. Stabilita pohybu (definice). 

11. Určení stability pohybu metodou vlastních čísel (charakteristických 
exponentů). 

12. Bernoulliho-Eulerova teorie kmitání prizmatických nosníků, použití 
Hamiltonova principu, základy Rayleighovy a Timošenkovy teorie 

13. Pohybové rovnice strun a membrán, kmitání nezatlumené a zatlumené struny, 
kmitání kruhové membrány. Šíření vln ve strunách a membránách. 

14. Pohybová rovnice podélných kmitů tyče, kmitání tyče s různými okrajovými 
podmínkami, šíření podélných vln v tyči, torzní kmity tlusté a tenké tyče. 

15. Použití variačních metod pro úlohy dynamiky, Ritzova-Rayleighova metoda 
pro volné kmity elastického tělesa, Galerkinova metoda pro vynucené kmity. 

16. Základní veličiny a rovnice lineární teorie elasticity (teorie deformace, teorie 
napětí, fyzikální vztahy a okrajové podmínky). 

17. Potenciální a komplementární potenciální energie vnějších a vnitřních sil 
(energie deformace a energie napjatosti). Principy minima potenciální a 
komplementární energie a jejich využití. Castiglianovy věty. 

18. Princip metody konečných prvků. 

19. Použití metody konečných prvků při výpočtu faktoru intenzity napětí. 

20. Nelineární úloha v metodě konečných prvků (zdroje nelinearit a způsob 
řešení). 
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21. Druhy symetrií v mechanice a jejich využití pro řešení metodou konečných 
prvků. 

22. Elastický prostý ohyb prutů rovinný i prostorový. 

23. Stručný postup řešení staticky určitých a neurčitých nosníků při elastické 
deformaci. Jednoduché příklady. 

24. Elastická stabilita. Vzpěrná stabilita prutů – druhý případ vzpěru. 

25. Volný elastický krut prizmatického prutu kruhového i nekruhového průřezu. 
Membránová analogie. 

26. Rovinná úloha teorie pružnosti (rovinná napjatost a rovinná deformace) a 
základní metody jejího řešení. Airyho funkce. Komplexní potenciály. 

27. Stručně postup a výsledky řešení rovinné úlohy o polorovině zatížené na okraji 
osamělým břemenem 

28. Stručně postup a výsledky řešení rovinné úlohy o nekonečné desce s kruhovým 
nebo eliptickým otvorem namáhané tahem ve střednicové rovině. Přechod 
k úvahám o trhlině. 

29. Kirchhoffova teorie pružných desek, desková rovnice, okrajové podmínky a 
stručně metody řešení.  

30. Namáhání skořepiny a stručná bezmomentová teorie elastických rotačních 
skořepin. Tenkostěnná válcová tlaková nádoba s elipsoidním dnem. 

31. Princip přírůstkové teorie plasticity (vč. podmínek plasticity, deformačního 
zpevňování,  kritérií zatěžování, zákona plastického přetváření a povahy 
fyzikálních vztahů). Spojitost napětí a deformací, zbytková napětí.  

32. Deformační teorie plasticity. Tečnový a sečnový modul plasticity. 

33. Pružně-plastický prostý rovinný ohyb. Plastický kolaps. Zbytková napětí. 

34. Plastický kolaps staticky určitých a neurčitých nosníků. Jednoduché příklady 
nosníků zatížených osamělými silami. 

35. Volný pružně-plastický krut prizmatického prutu s kruhovým a nekruhovým 
průřezem. Membránová analogie. 

36. Napjatost v  pružně-plastické tlustostěnné válcové nádobě s vnitřním tlakem 
(uzavřené nebo otevřené). Zbytková napětí. Autofretáž. 

37. Napjatost v plastické zóně kolem kulové dutiny při všestranném tahu. 
Zbytková napětí. 

38. Napjatost v plastické zóně před vrubem (trhlinou) za podmínek rovinné 
deformace a rovinné napjatosti. 

39. Statická a kinematická věta pro odhad mezního stavu ideálně plastické 
únosnosti. Disipace energie v tenké plastické mezivrstvě. Jednoduchá aplikace: 
deska s kruhovým otvorem namáhaná tahem. 

40. Chování elastoplastického tělesa při cyklickém zatěžování. Elastické a 
plastické přizpůsobení, ratcheting. Melanův a Koiterův teorém. 
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41. Lokalizace plastické deformace a napjatost v krčku na válcové tyči a na 
tenkém pásku při intenzivním jednoosém tahu. 

42. Vliv plastické deformace na napjatost a deformaci v kritických místech 
konstrukce – obecně. Ilustrace na jednoduchých příkladech. 

 

 

 


