
Előadás /8
2014. október 21., kedd, 1140-1320 , B-2 terem

Tartók statik ája I.

Modellezés
II. Rendű elmélet

Papp Ferenc
Ph.D. Dr.habil, egy. docens

Tartók statikája I.  2014/2015 I. félév    



Tartók statikája I.  2014/2015 I. félév    

Belső csuklók

Példa egy szerkezeti kialakításra 

Szerkezeten belüli (nem küls ő támasznál) csuklók alkalmazására 
általában csomópontok (kapcsolatok,illesztések) saj átos kialakításának 
modellezése miatt van szükség.  
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ConSteel modellezés sajátosságai

A programban a bels ő csuklós valamely rúdvég tulajdonsága, és ebb ől 
következ ően:

A) a „csukló” általános fogalom, minden szabadságfokhoz  tartozhat 
csukló

B) rúdvégi csukló és küls ő támasz együttes alkalmazása súlyos 
modellezési hibához vezethet… vagy nem !!!
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A) „Csukló” fogalmának általánosítása (2D)

• nyomatéki csukló

My
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• nyírási csukló (+nyomatéki)

My
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• axiális csukló

N

2c

N



Tartók statikája I.  2014/2015 I. félév    

B) Rúdvégi csukló + küls ő támasz

A modell minden szabadságfokának rendelkeznie kell elmozdulási 
merevséggel… ellenkez ő esetben a szabadságfok határozatlan, 
ami numerikus hibához vezet (matematikailag megoldh atatlan 
egyenletrendszert kapunk). 
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?

Példa: duplázott csuklók következm énye…
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Rugalmas megtámasztások

A szerkezetek küls ő megtámasztásai általában nem abszolút 
merevek, hanem rugalmasak…

A rugalmas támasz legegyszer űbb esetben (gyakorlatban) 
lineárisan rugalmas karakterisztikával modellezhet ő.  

Például eltolódási elmozdulás esetén:

u [m]

F [kN]
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Példa: Rugalmasan ágyazott gerenda

cz = 10 kN/mm/m

Valós modell

• csak nyomásnak 
ellenálló rugalmas 
támasz
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Példa: Csak nyom ásnak ellenálló ágyazat
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Másodrend ű elmélet

A másodrend ű elmélet alapján történ ő analízis (statikai számítás) 
a viszonylag kis elmozdulások körén belül figyelemb e veszi a 
modell deformációját… azaz az egyensúlyi egyenleteke t a 
deformált alakra írjuk fel.

2D modell esetében a másodrend ű elmélet a N hatását veszi 
figyelembe (a normáler ő a külpontossága miatt többletnyomatékot 
okoz).

A magyarázó példát lásd a táblán…
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Példa: M ásodrend ű elmélet alkalmazása

Elsőrendű lehajlás                                   km.-i kih asználtság               

Másodrend ű

3,57x 1,62x
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