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cíle předmětu
Znalosti:
Získání znalostí o základních dynamických vlastnostech spojitých pružných těles, o způsobu a metodách jejich řešení s 
ohledem na dynamické namáhání konstrukčních prvků a případné únavové poruchy materiálu.

Schopnosti:
Rozvíjet schopnosti provádění vlastních řešení a analýz dynamického zatížení konstrukcí a odhadů dynamického 
chování pružných těles ve speciálních komplikovanějších případech.

stručná anotace předmětu
1. Hlavní rozdíly mezi diskrétními a spojitými dynamickými systémy a mezi systémy lineárními a nelineárními; kmitání 
strun.
2. Aplikace variačních principů na vlastní, volné a vynucené kmitání kontinua.
3. Galerkinova metoda.
4. Podélné a torzní kmity tenkých tyčí.
5. Ohybové kmity štíhlých nosníků; různé typy okrajových a počátečních podmínek; vlastní, volné, přechodové a 
vynucené kmity.
6. Vlastní frekvence, ortogonalita vlastních tvarů kmitání, Krylovovy funkce.
7. Metoda přenosových matic.
8. Základy šíření elastických (podélných, smykových a ohybových) vln v kontinuu.
9. Matematické modely útlumu, respektování materiálové nemohogenity a neprismatičnosti těles.
10. Vlivy tlumení a statického předpětí na dynamické vlastnosti systémů; korekce na smykové a příčné deformace a na 
rotace průřezů.
11. Kmitání obdélníkových a kruhových membrán.
12. Kmitání tenkých desek.
13. Základy kmitání tenkých válcových skořepin.
14. Nelineární jevy v dynamických systémech, jejich hlavní příčiny a důsledky.
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