
 

 

Vysoká škola: TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach 
Fakulta: Strojnícka fakulta 
Kód predmetu: Názov predmetu: Vybrané state z dynamiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: N  
Odporúčaný rozsah výučby (semestrálne): 20 hodín prednášok / semester (denná a externá 
forma štúdia)                                                                    
Metóda výučby: prezenčná 
Počet kreditov: 20 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: LS, 2. semester denná a externá forma 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: skúška 
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu získa základné znalosti z oblasti dynamiky 
mechanických sústav. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania bude absolvent predmetu 
schopný samostatne vyšetrovať spektrálne a modálne vlastnosti mechanických sústav 
(vlastné frekvencie a tvary kmitania), optimalizovať ich dynamické vlastnosti a minimalizovať 
kmitanie s ohľadom na deterministické i stochastické budenie. 
Stručná osnova predmetu:  
Fyzikálne a matematické modely dynamiky mechanických sústav, problém vlastných čísiel. 
Kmitanie mechanických sústav so sústrednými parametrami, kmitanie mechanických sústav 
so spojito rozloženými parametrami, pasívne a aktívne riadená mechanická sústava, inverzný 
problém v kmitaní ako problém pasívneho riadenia, priradenie spektrálnych a modálnych 
vlastností riadenej kmitajúcej mechanickej sústavy, modálne a optimálne riadenie kmitajúcich 
mechanických sústav, aplikácia smart a inteligentných materiálov na potlačenie kmitania 
mechanických sústav, priradenie spektrálnych vlastností rotorov v magnetických ložiskách. 
Náhodné veličiny, náhodné procesy. Štatistické charakteristiky náhodného procesu. 
Autokorelačná funkcia a spektrálna výkonová charakteristika stacionárneho náhodného 
procesu. Náhodné kmitanie lineárnych mechanických sústav s viac stupňami voľnosti procesu. 
Aplikácia a riešenie problémov náhodného kmitania strojov a konštrukcií. Metódy 
vibroizolácie strojov a konštrukcií. 
Efektívnosť pasívnej vibroizolácie pri deterministickom a náhodnom kmitaním mechanických 
sústav z hľadiska prípustných parametrov kmitania a prenášanej sily do základu. 
Vibračná diagnostika porúch strojných zariadení, konkrétne príklady. Dynamická analýza 
pohyblivých mechanických sústav s konštantným a nekonštantným prevodom. Dynamika 
rotorov. Teória rázu telies. Seizmicita. 
Odporúčaná literatúra: 
1. SÁGA, M. et al: Vybrané metódy analýzy a syntézy mechanických sústav. VTS pri 

Žilinskej univerzite v Žiline, 2009. 
2. DRESING, H. – HOLZWEISIG, F.: Dynamics of Machinery. Springer, Berlin, 2010. 
3. UICKER, J.J. – RAVANI, B. –  SHETH, P.N.: Matrix Methods in the Design Analysis of 

Mechanisms and Multibody Systems. Cambridge University Press, 2013. 
4. PROULX, T.: Rotating Machinery, Structural Health Monitoring, Shock and Vibration, 

Volume 5. Springer, Berlin 2011. 
5. SHABANA, A.A.: Computational Dynamics. Wiley 2010. 
6. GATTRINGER, H.: Multibody System Dynamics, Robotics and Control. Springer 2013. 
7. KOETSIER, T. – CECCARELLI, M.: Explorations in the History of machines and 

Mechanisms. Springer 2013. 
8. LAZAR, R.N.: Advanced Dynamics. Wiley 2011. 
9. KELLY, S.G.: Mechanical Vibrations. Cengage Learning 2012. 



 

 

10. LEISSA, A.W. – QATU, M.S.: Vibrations of Continuous Systems. McGraw-Hill 2011. 
11. MAGRAB, E.B.: Vibrations of Elastic systems. Springer 2012. 
12. MILÁČEK, S.: Vybrané kapitoly z dynamiky. ČVUT Praha, 2003. 
13. STEJSKAL, V., OKROUHLÍK, M.: Kmitání s Matlabem. ČVUT Praha, 2001. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky:  
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