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USTARCH SAV
3 oddelenia:
-mechaniky
-stavebnej fyziky
-materiálov a konštrukcii

Oddelenia mechaniky
Čo sa riešilo?

 Vývoj metódy hraničných prvkov v
lomovej mechanike
 Metoda hranicnych integrálnych
rovníc
 Multifyzikálne úlohy v mechanike

 Vývoje bezprvkových metód (MLPG,
kolokačné metódy)
 Modelovanie nehomogénnych
materiálov v lomovej mechanike
 Vývoj doskových teórii
2 profesori
3 výskumní pracovníci

Vedúci oddelenia:

Prof.Ing.Ján Sládek,DrSc.

Čo sa rieši?

 Zmiešaná MKP (MixedFEM)
 Metóda pohyblivých konečných
prvkov (MFEM)
 Modelovanie SMART materiálov
v nano/mikro konštrukciách

 Multifyzikálne úlohy vo všeobecnej
mechanike kontinua (gradientne teor.)
 Modelovanie flexoelektrických efektov
v materiáloch

Numerické modelovanie smart materiálov v
mikro/nano konštrukciách
• Smart materiály sú inteligentné materiály- kde prebieha
konverzia energie z jedného druhu energie na iný
(napr.piezolelektrické, termoelektrické)
• Adaptívne konštrukcie- sú konštrukcie zahrňujúce smart
materiály (napr. piezoelektrické, flexoelektrické )
• Aplikácia : senzory a aktuátory
•
•

Monitorovanie zdravia konštrukcii, zber energie,
Letectvo, stavebníctvo, strojárstvo

Flexoelektrický nano aktuátor
(Bhaskar et al. Nat. Nanotech.,
2015)
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Piezoelektrický efekt(priamy) :
Mechanickou deformáciou (môže
byť aj homogénna (konštantné
pretvorenie)) piezoelektrického
materiálu sa v ňom indukuje
elektrické napätie
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Flexoelektrický efekt (priamy) :
Nehomogénnou mechanickou
deformáciou (prítomnosť gradientu
pretvorenia) materiálu sa v ňom
indukuje elektrické napätie . Na
rozdiel od piezoelektricity tento
efekt vzniká aj v
centrosymetrických materiáloch.

Z našich prác
Analýza trhlín v smart materiáloch v mikro/nano
konštrukciách
Konštitutívne rovnice
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Otvorenie trhliny

Klasická mechanika
kontinua (elasticita)

Gradientna teória
elasticity

Otvorenie trhliny po
teplotnom šoku
Klasická mechanika
kontinua (elasticita)

w  5a, a  1.0  107 m

Gradientna teória
elasticity

Analýza FGM dosiek v smart materiáloch
v mikro/nano konštrukciách
FGM ( Funkčne gradované materiály) sú materiály, ktorých
vlastnosti sa spojito (podľa funkcie) menia v objeme ( napríklad
tranzverzálna gradácia modulu pružnosti po hrúbke dosky ).

FGM

Modul pružnosti ako funkcia

1 x 
EV ( x3 )  1     3 
2 h 

p

2-layer
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priehyb dosky v 3D

Priehyb dosky v klasickej a v
gradientnej teórii.

Čo budeme robiť

Flexoelektricita

 Vývoj numerických
metód
 MixedFEM
 Moving finite elem.met.
 Meshless

 Aplikácia numerických metód
na riešenie okrajových úloh vo
flexoelektricite
 Modelovanie smart materiálov
v nano konštrukciách

Doktorandské
štúdium
Prečo študovať práve na ÚSTARCH SAV?
• Práca vo svetovo uznávanom špičkovom vedeckom tíme pod vedením
skúsených školiteľov (50 WOS publikácií/1870 citácií za posledných 5 rokov)
• Výhodné ubytovanie v Bratislave v ubytovacích zariadeniach SAV
• Nové, moderné témy v mechanike so zameraním na progressívne výpočtové
metódy a modelovanie smart materiálov

• Mzdové podmienky porovnávateľné so zamestnancami
(nezdaniteľné doktorandské štipendium podľa platných mzdových taríf +
jedálne lístky)
• Finančná motivácia zapojením do práce na národných a medzinárodných
projektoch

(2 APVV + 1 VEGA projekt)

Doktorandské
štúdium
Prečo študovať práve na ÚSTARCH SAV?
• Účasť na popredných svetových konferenciách v oblasti mechaniky
• Služobný počítač od začiatku štúdia
• Školenia, letné školy, stáže v zahraničí v rámci spolupráci špičkovými tímami
(Doktorandský príspevok (480€ ročne) + možnosť získania grantu pre
doktorandov)

• Garantovaná kvalita vedeckej výchovy
(naši absolventi sú nositeľmi Ceny rektora STU a prestížneho ocenenia
Študentská osobnosť Slovenskej republiky za vynikajúce výsledky počas

doktorandského štúdia)

Doktorandské
štúdium
Témy dizertačných prác
1.Numerické modelovanie smart materiálov v mikro/nano konštrukciách
Anotácia: Úlohou bude vývoj vypočtových metód a prístupov pre numerické modelovanie smart
materiálov v mikro/nano konštrukciách v rámci všeobecnej mechaniky kontinua.
Cieľom práce bude vyvinúť pokročilé numerické metódy a analyzovať rôzne multifyzikálne efekty
v mikro/nano konštrukciach.

2.Metóda pohyblivého konečného prvku v riešení úloh mechaniky kontinua
Anotácia: Úlohou doktoranda bude vývoj Metódy Pohyblivých Konečných Prvkov (MPKP) na
modelovanie rôznych úloh mechaniky kontinua. Cieľom je rozpracovať efektívnu a spoľahlivú
numerickú výpočtovú metódu aplikovateľnú pre modelovanie fyzikálnych javov v multifyzikálnych úlohách mechaniky kontinua.

Doktorandské
štúdium
Aké máme požiadavky na uchádzačov?

Pozitívny vzťah k numerickým simuláciam!
Znalosť základov lineárnej mechaniky kontinua!
Znalosť základov programovania (Matlab/Fortran/C)!
Znalosť cudzieho jazyka (angličtina výhodou)!
Kontakt: miroslav.repka@savba.sk
ladislav.sator@savba.sk

