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cíle předmětu
Znalosti:
Orientace v základních tématech vnitřní dynamiky materiálu, znalost časových a prostorových měřítek, na kterých 
jednotlivé dynamické jevy probíhají, znalost příkladů vnějších projevů či aplikací probíraných témat z různých oborů 
nauky o materiálu.

Schopnosti:
Výpočty koeficientů útlumu pro různé materiálové systémy, výpočty rychlostí pohybu plastického vlnového čela a 
fázových rozhraní.

stručná anotace předmětu
1. Základy elastodynamiky kontinua, elastodynamická rovnice a její obecné řešení - šíření vln a kmitání.
2. Klasifikace dynamických jevů v pevných látkách.
3. Geometrické aspekty šíření vln, definice vlnového čela, energetické toky, Huygensův a Fermatův princip.
4. Teoretický popis útlumu elastických vln v materiálech, definice koeficientu útlumu, Christoffelova rovnice s 
komplexními parametry, definice relaxačního času a relaxační útlum.
5. Termoelastický útlum v materiálech s teplotní roztažností, útlum smykovým pohybem dislokací (teorie Granato-
Lücke).
6. Dynamika plastické deformace, von Kármánův - Duwézův pokus, Taylorův test a jeho teoretická interpretace.
7. Základní modely pohybu fázových rozhraní v materiálech.
8. Stefanův problém, pohyb fázového rozhraní v teplotním gradientu, růst precipitátu z přesyceného tuhého roztoku.
9. Pohyb fázových rozhraní při reverzibilní martenzitické transformaci, FPU-mřížka v d'Alembertovském popisu, 
akustická emise pohybujícího se rozhraní, interakce fázového rozhraní s rázovou elastickou vlnou.
10. Základy vysokorychlostní dynamiky křehkých lomů, Brobergův problém, lom podle bimateriálového rozhraní, 
proražení Rayleighovy bariéry a intersonický lom.
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