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Informačný list predmetu

Kód: 2B034 
Názov: Dynamika
Odbor/študijný program: 
Dopravné stroje a zariadenia
Priemyselné inžinierstvo
Strojárstvo: Strojárske technológie
Energetické stroje a zariadenia: Technika prostredia
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá: Vozidlá a motory
Garantuje: doc. Ing. Vladimír Dekýš CSc.
Zabezpečuje katedra: Aplikovanej mechaniky
Obdobie štúdia predmetu:
2 roč. zimný semester
Forma výučby:
Prednášky: 2
Cvičenia: 3

Počet kreditov:
6
Podmieňujúce predmety:
Matematika 1, 2, Fyzika 1, Statika
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
semestrálna práca
Záverečné hodnotenie:
Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 30%, Hodnotenie výsledku skúšky = 70%
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je pochopiť základné zákony kinematiky a dynamiky (kinetiky) hmotného bodu, telies a sústav telies. Dôraz je kladený aj na kmitanie sústav a riešenie príkladov.
Stručná osnova predmetu:
1.	Kinematika bodu (Vektory polohy, rýchlosti a zrýchlenia, vzájomné vzťahy, typy úloh. rovinný a priestorový krivočiary pohyb, súradnicové systémy, relatívny pohyb.)
2.	Kinematika tuhého telesa v rovine. (Pohyb: posuvný, rotačný okolo pevnej osi, všeobecný rovinný; základný rozklad, pól pohybu. Súčasné pohyby vzhľadom na rotujúce osi. Sústavy telies, väzby, riešenie jednoduchých mechanizmov.
3.	Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. (Druhy síl, Newtonove zákony, pohybové rovnice. Priamo a krivočiary pohyb v rôznych súradnicových systémoch.)
4.	Dynamika tuhého telesa. (Pohybové rovnice rovinného pohybu. Momenty zotrvačnosti a deviačné momenty. Posuvný, rotačný a všeobecný rovinný pohyb. Metóda uvolnenia.)
5.	Práca a energia hmotného bodu a telesa. (Prácea síl, konzervatívne sily a potenciálna energia, zákon zachovania energie, práca a energia rovinného pohybu.)
6.	Kmitanie sústav s 1o voľnosti. (Volné kmitanie: netlmené, tlmené, – vlastná frekvencia, podkritické, kritické a nadkritické tlmenie. Vynútené kmitanie - harmonické budenie, systém v rezonancií, kmitanie základu.)
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Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
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