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oktatási 
hét 

előadás 
csütörtök 1520-1700 

gyakorlat 
csütörtök 1710-1755 

1 Tantárgy bemutatása. 
Statikai és mechanikai alapismeretek 
kötetlen, barátságos felmérése. 
„Nagymester” program bemutatása, 
letöltése. 

Statikailag határozott tartók 
alapfeladatainak átismétlése: 
- reakcióerők 
- igénybevételek 
1. Feladat: gerendatartók lehajlása és 
igénybevétele, a megoldás ellenőrzése 
(kéttámaszú tartó kézi, többtámaszú tartó 
gépi megoldása) 
 Beadás: 3. hét (10 pont) 

2 Elmozdulás-módszer elvi alapjai és 
gyakorlati alkalmazása (I. rész): 
- rúdelem merevsége 
- szabadságfokok fogalma (2D) 
- egyensúlyi egyenletek 
- elmozdulások meghatározása 
- igénybevételek számítása 
 

konzultáció 

3 Elmozdulás-módszer elvi alapjai és 
gyakorlati alkalmazása (II. rész): 
- gépi eljárás sajátosságai 
- egyszerűbb és összetettebb faladatok  
  gépi megoldása  
- gépi számítás kézi kontrolja 

Egyszerű rúdszerkezetei feladatok 
megoldása elmozdulás-módszerrel. 
 
2. Feladat: rúdszerkezet elmozdulása és 
igénybevétele, a megoldás ellenőrzése 
(egyszerű verzió kézi, összetett verzió 
gépi megoldása) 
 Beadás: 5. hét (10 pont) 

 
4 
 

 
szünet 

 
szünet 

5 Hatásábrák fogalma és gyakorlati 
alkalmazása (kézi és gépi módszerek) 

Határábrák számítása és leterhelése 
határozott tartók esetén. 
3. Feladat: gerendaszerkezet hatásábrája 
és leterhelése (határozott verzió kézi, 
határozatlan verzió gépi megoldása) 
Beadás: 7. hét (10 pont) 



6 Elmozdulás-módszer elvi alapjai és 
gyakorlati alkalmazása (III. rész): 
- szabadságfokok meghatározása (teszt) 
- közvetlen teher figyelembe vétele kézi 
módszerrel 

konzultáció 

7  1.zh: Elmozdulás-módszer alapismerete. 
Egyszerű tartók megoldása elmozdulás-
módszerrel. Hatásábrák. (25 pont) 

8 Rugalmas támaszok és belső rugalmas 
csuklók figyelembe vétele és szerepe a 
mérnöki szerkezetek tervezésében. 
Másodrendű elmélet. 

konzultáció 

9 Elmozdulások és szabadságfokok 3D-
ben. Megtámasztások 3D-ben. 
Összetettebb szerkezetek statikai 
modelljei: I. Rácsos tartók.  

Gerendatartók másodrendű analízise. 
Rácsos tartók modellezése és analízise. 
 
4. Feladat: Rácsos tartó számítása gépi 
módszerrel, ellenőrzés kézzel.  
Beadás: 11. hét (10 pont) 

10 Csavarás számításának alapjai. 
Csavarás szerepe a 3D tartószerkezeti 
modellekben.   
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11 Összetettebb szerkezetek statikai 
modelljei: II. Keretszerkezetek;  
III. Tartórácsok 

Csavarási feladatok.  
5. Feladat: Másodrendű számítás 
egyszerűsített módszerrel. Csavarási 
feladat.    
Beadás: 13. hét (10 pont) 

12 Professzionális tartószerkezeti 
modellezés alapjai: I. rész 

konzultáció 

13  2.zh: Modellellenőrzés. Modellezési 
alapfogalmak.  
(25 pont) 

14 Professzionális tartószerkezeti 
modellezés alapjai: II. rész 

Vizsga előkészítő konzultáció. 

 
Feladatok beadása 
 
 A feladat beadása elektronikusan történik, e-mail segítségével. A tetszőleges eszközzel 
(kézírás, szövegszerkesztő, MathCad, stb.) megírt beadandó dokumentumot pdf formátumban 
kell elküldeni a gyakorlatvezető címére, mellékelve a feladat megoldásához alkalmazott gépi 
modell fájlját. Az értékelés válaszlevélben történik.  
 
Félévi aláírás feltétele 
 
1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal 
 való részvétel, ahol a részvételt aláírással ellenőrizzük.  
2. Beadott 5 feladat az alábbiak szerint: 
  - minden határidőn túli beadás -5 pont levonással jár 
  - 13. hét után feladat nem adható be 
  - elérendő minimális összpontszám 20 pont  
3. Megírt és beadott 2 zárthelyi, minimum 25 pontos összeredménnyel, és külön-külön 
 minimum 10 pontos eredménnyel.  
4. Az elérendő minimális összesített pontszám 50 pont. 
  



 
 
 
Vizsgakövetelmény 
 
 A vizsga két szakaszból áll. Az első szakaszban a kiadott feladatlapot írásban kell 
kitölteni. A második szakaszban a kijavított vizsgalap eredménye alapján jegy ajánlható meg, 
illetve szóban történhet javítás, kiegészítés. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az 
elérendő minimum pontszám 50. 
 
Tantárgyi jegy 
 
 A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok 
összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint: 
  
       0-99 pont: elégtelen 
 100-119 pont: elégséges 
 120-139 pont: közepes 
 140-159 pont:  jó 
 160-200 pont: jeles 
 
 
 
    
Győr, 2015.09.01.              Dr. Papp Ferenc   
        egyetemi tanár, tárgyelőadó 


