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cíle předmětu
Znalosti:
Získat základní znalosti ze statiky, pružnosti a pevnosti s ohledem na použití v běžné inženýrské praxi.
 
Schopnosti:
Být schopen spočítat reakce v podporách různých druhů a vnitřní statické účinky u prutů, nosníků a příhradových 
nosníků. Být schopen v jednoduchých případech posoudit napjatost a deformace těchto konstrukčních prvků. Rozumět 
základním problémům pevnosti a životnosti konstrukcí.
stručná anotace předmětu
Osnova přednášky:
1. Statika.
1. 1 Základní definice a zákony.
1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.
1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.
1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).

2. Elastomechanika.
2. 1 Napětí.
2. 2 Deformace.
2. 3 Mechanické vlastnosti.
2. 4 Okrajové podmínky a uložení prutu.
2. 5 Tah a tlak.
2. 6 Válcová tlaková nádoba.
2. 7 Ohyb prutu.
2. 8 Staticky určité a neurčité nosníky.
2. 8 Smykové napětí od posouvající síly.
2. 10 Krut prutu s kruhovým průřezem.
2. 11 Základní poznatky o rovinné pružnosti, deskách, skořepinách, vrubech a trhlinách, plasticitě, tečení a únavě 
materiálů.

Osnova cvičení:
1. Oboustranně vetknutý, axiálně zatížený prut 2. Tenkostěnná tlaková nádoba a roura 3. Oboustranně podepřený nosník 
se spojitým a osamělým zatížením 4. Oboustranně vetknutý nosník se spojitým a osamělým zatížením 5. Nosník na 
jednom konci podepřený,na druhém vetknutý a spojitě zatížený
klíčová slova
Podmínky rovnováhy, reakce, nosníky, príhradové nosníky, posouvající síla, ohybovy moment, napětí, deformace, tah a 
tlak, válcová tlaková nádoba, ohyb, smyk, krut, pevnost materiálů a konstrukcí.
rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
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