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cíle předmětu
Znalosti:
Výsledky aplikací plasticity důležité pro materiálové vědy: koncentrace napětí a deformace v plastických zónach, 
analýza plastické únosnosti pomocí statické a kinematické věty, cyklická plasticita - pod kontaktem těles a na špici 
únavové trhliny, plastická nestabilita a model tvárného porušení.

Schopnosti:
Aplikace uvedených znalostí jak při hodnocení pevnosti materiálů a konstrukcí tak při vývoji nových materiálů. 

stručná anotace předmětu
1. Koncentrace napětí v plastické zóně okolo kulové dutiny.
2. Koncentrace napětí a lom v plastické zóně před vrubem - metoda kluzových čar.
3. Princip virtuální práce, statická a kinematická věta, disipace energie na povrchu diskontinuity.
4. Jednoduché aplikace limitních vět - tah tyče s otvorem, ohyb nosníku s vrubem, zatlačování indentoru.
5. Statická a kinematická věta pro konstrukční prvky - nosníky, rámy, desky, plastický kloub při kombinovaném 
namáhání ohybem a normálovou silou nebo kroutícím momentem.
6. Cyklická plasticita: elastické a plastické přizpůsobení, kumulace deformace, souvislost s vysokocyklovou či 
nízkocyklovou únavou a plastickým kolapsem. Cyklické napětí a plastický smyk pod kontaktem, Riceův model cyklické 
napjatosti v plastické zóně před únavovou trhlinou.
7. Plastická nestabilita při tahu, zaškrcování průřezu a tvárný lom tyče a tenkého pásku. Bridgmanovo napětí, Goursonův 
model tvárného porušení.
8. Meze použití tvárné pevnosti a přechod ke křehké pevnosti.
9. Tečení za tepla.
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