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cíle předmětu
Znalosti:
Základní teoretická úloha lineární elasticity - pojmy, předpoklady, formulace, postupy řešení a možná zjednodušení. 
Souvislost teoretické mechaniky kontinua s tradičním pojetím technické pružnosti. Standardní metody výpočtu napětí a 
deformace prutů a nosníků.

Schopnosti:
Výpočet průhybu, deformací a napjatosti  v prutech a nosnících.  Orientace ve formulaci a způsobech řešení obecnějších 
modelových úloh elasticity.

stručná anotace předmětu
Osnova přednášky:
1. Tenzory
2. Deformace: Lagrangeovy a Eulerovy souřadnice, tenzor konečných deformací, tenzor malých deformací,  tenzor 
rotace,  rovnice kompatibility.
3. Napětí: vnitřní síly, vektor napětí, Cauchyho tenzor napětí, rovnice rovnováhy, hlavní napětí, oktaedrické napětí, 
Mohrovy kružnice.
4. Základy teorie pružnosti: zobecněný Hookův zákon, lineární rovnice matematické teorie pružnosti a okrajové 
podmínky, Saint-Venantův princip, princip superpozice, rovnice Beltrami-Michellovy, rovnice Lamého, potenciální a 
komplementární energie deformace vnitřních a vnějších sil, variační principy v pružnosti, Castiglianovy věty, princip 
metody konečných prvků, rovnice elasticity ve válcových souřadnicích.
5. Matematické a inženýrské řešení úloh pružnosti, podmínky plasticity, únavový lom, tvárný a křehký lom. 
6. Pruty a nosníky: charakteristiky příčného průřezu, síly a momenty v průřezu, zatížení a uložení, staticky neurčité 
případy.
7. Tah a tlak prutů: staticky neurčité případy, tenkostěnná tlaková nádoba, náhlé změny geometrie a zatížení.
8. Ohyb přímých prutů - napětí: prostý ohyb,  příčné zatížení, Schwedlerovy věty, smyková napjatost v symetrických a 
tenkostěnných průřezech.
9. Ohyb přímých prutů - deformace: průhyb, úhel natočení a křivost ohybové čáry, diferenciální rovnice ohybové čáry, 
energetické metody.
10. Staticky neurčité přímé nosníky, třímomentová věta.
11. Křivé pruty: ohybové napětí a změny křivosti, tenké křivé pruty, rámy.
12. Krut prutu s kruhovým průřezem: rozložení napětí a geometrie deformace.

Osnova cvičení:
Tenzor deformace a napětí, tah a tlak prutů, ohyb nosníků, analýza tlustostěnné trubky namáhané vnitřním přetlakem.
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