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Aplikovaná mechanika poskytuje tyto služby: Reference: 

Technické vybavení: 

ź Pevnostní výpočty, výpočty deformací a napětí v konstrukcích metodou 

konečných prvků

ź Simulace rychlých dějů, crash výpočty

ź Výpočty kmitání a únavy strojních konstrukcí, seizmické výpočty

ź Simulace dynamického chování soustav tuhých i poddajných těles - 

multibody simulace

ź Simulační výpočty proudění tekutin a přenosu tepla metodou konečných 

objemů

ź Termodynamické výpočty

ź Aplikovaná mechanika pro technické úlohy ze široké oblasti inženýrské 

praxe, výzkum a následný vývoj výpočetních modulů a metod dle 

konkrétních požadavků zákazníka

ź ŠKODA TRANSPORTATION

ź Neoplan USA Corporation

ź PBS Turbo

ź ŠKODA JS

ź ZVVZ

ź ÚJV Řež

ź Wikow Gear

ź Doosan Škoda Power 

ź Bonatrans Bohumín

ź ČEZ

ź SUDOP Praha

ź CZ LOKO

ź SW a HW vybavení v souladu s požadavky řešených simulací

ź ANSYS/Mechanical - řešení dynamických, nelineárních úloh z oblasti 

pevnostního namáhání

ź ANSYS/CFD/Fluent - řešení problémů proudění a termodynamické 

výpočty

ź SIMPACK, alaska - programy pro multibody simulace

ź FEMFAT - řešení úloh únavy

ź LSD-DYNA - řešení rychlých dějů a velkých plastických deformací

ź MATLAB – programové prostředí pro tvorbu vlastních výpočetních 

modulů a realizaci výpočtů

ź soubor programů pro tvorbu výpočetních modelů a sítí (FEMAP, Gambit, 

ICEM, GridPro)

Komplexní výpočtová podpora výzkumu 

a vývoje - počítačové simulace, vyhodnocení 

experimentálních dat, tvorba výpočetních 

aplikací. 



Referenční projekty

ź Analýza možných rizik provozu

ź Studie vlivu teplotních polí

ź Výpočty chování ložisek

ź Vyhodnocování zbytkové životnosti 

komponent

ź Modální analýza vozu metra

ź Posuzování lepených spojů

ź Simulace nárazu vozidel

ź Výpočty podvozků

ź Analýza tlakových vlivů na jedoucí vozidlo a jeho okolí

ź Vnější i vnitřní aerodynamika při míjení vlaků

ź Výpočty tlakových poměrů při průjezdu tunelem

ź Studie tepelné pohody v interiérech vozidel

Náklady na projekty výzkumu a vývoje realizované VZÚ Plzeň lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad a současně (podruhé) jako 

odčitatelnou položku od základu daně z příjmu právnických osob.
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