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4. CSOPORT HALADASI NAPLÓ 2. 

 
 
Mérés címe: 
Acél konzolos gerenda dinamikus vizsgálata vékony és vastag homloklemezzel 
 
Résztvevők neve: 
Cserpes Imre, Triesz Péter, Puhl Ferenc, Pollák András, Borbély Dániel, Szabó Dalma, Mező Péter, Juhász 
Dávid,  
 
Dátum 
2013.01.28 
 
Elvégzett mérések, értékelések 
-Kézi számítás 
-6mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból, gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel. 
-20mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból, gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel. 
-20mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból, gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel, gumilap csillapítással 
-20mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból, gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel, gumilap csillapítással,illetve a konzol végén teherrel 
-20mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból, gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel, falap csillapítással 
-20mm homloklemezes 1,5 m hosszú HEA100-as dinamikus vizsgálata több irányból gumikalapáccsal történő 
erő kifejtéssel, falap csillapítással,illetve a konzol végén teherrel 
 
 
 
Célok: 
Mért eredmények összehasonlítása egymással és a kézi számolás, illetve a számítógépes modell eredményeivel, 
továbbá a modell további pontosítása, az eredmények felhasználásával. 
 
Mérések: 
-Terhelés: gumi kalapács által kifejtett erő a konzol végén, illetve köztes pontjain, különböző irányokból, illetve 
csillapításokkal.  
-Vizsgált értékek: konzolvég függőleges elmozdulása, konzolvég vízszintes elmozdulása, konzolvég függőleges 
gyorsulása, konzolvég vízszintes gyorsulása, konzol közepének függőleges gyorsulása, konzol közepének 
vízszintes gyorsulása 
 

001. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzolvégen, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget(függőleges,vízszintes), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:12 
 
002. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzolvégen, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget (függőleges,vízszintes), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:19 
 
 
003. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzolvégen (felső öv szélén), 2 gyorsulásérzékelővel 
felszerelve a konzolvéget (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:24 
 
004. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzolvégen, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget (függőleges, függőleges), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:30 
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005. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzol közepét (függőleges,vízszintes), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:33 
 
006. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a konzol 
közepét (függőleges,vízszintes), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:40 
 
007. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:45 
 
008. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve közepét (vízszintes,vízszintes), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:49 
 
009. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges  erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 11:53 
 
010. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül. 
 
Mérés kezdete: 12:00 
 
 
011. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül, súlyokat helyezve a konzol 
végén( 50 kg). 
 
Mérés kezdete: 12:19 
Lehajlás:   1,32mm 
 
A nagy erő hatására az egyik gyorsulásérzékelő elmozdult, ezért a mérést ismételtük a 012-es mérés során 
 
012. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül, súlyokat helyezve a konzol 
végén( 50 kg). 
 
Mérés kezdete: 12:22 
 
013. mérés 
A súlyokat vízszintesen kibillentve fejtettünk ki erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül, súlyokat helyezve a konzol 
végén( 50 kg). 
 
Mérés kezdete: 11:24 
 
014. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes,vízszintes), csillapítás nélkül, súlyokat helyezve a konzol 
végén( 50 kg). 
 
Mérés kezdete: 12:29 
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101. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges  erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül, 6 mm-es homloklemezen. 
 
Mérés kezdete: 12:40 
 
102. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), csillapítás nélkül 6 mm-es homloklemezen. 
 
Mérés kezdete: 12:42 
 
103. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes, vízszintes), csillapítás nélkül 6 mm-es homloklemezen. 
 
Mérés kezdete: 12:45 

 
 

201. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges  erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), gumilapos csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 12:49 
 
202. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), gumilapos csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 12:50 
 
203. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes, vízszintes), gumilapos csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 12:55 

 
204. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), gumilapos csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 13:02 
Lehajlás:  2,52mm 
 
205. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges, függőleges), gumilapos csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 13:05 
 
206. mérés 
A súlyokat vízszintesen kibillentve fejtettünk ki erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), gumilapos csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 13:08 
 
207. mérés 
 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes, vízszintes), gumilapos csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 13:10 
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301. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges  erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), falemezes csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 14:37 
 
302. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), falemezes csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 14:39 
 
303. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes, vízszintes), falemezes csillapítással. 
 
Mérés kezdete: 14:40 

 
304. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki függőleges erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), falemezes csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 14:49 
Lehajlás:  1,78mm 
 
305. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges, függőleges), falemezes csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 14:51 
 
306. mérés 
A súlyokat vízszintesen kibillentve fejtettünk ki erőt a konzol végén, 4 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (függőleges,függőleges), falemezes csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 14:53 
 
307. mérés 
Gumikalapáccsal fejtettünk ki vízszintes erőt a konzol közepén, 2 gyorsulásérzékelővel felszerelve a 
konzolvéget, illetve konzol közepét (vízszintes, vízszintes), falemezes csillapítással, súlyokat helyezve a 
konzol végén( 50 kg) 
 
Mérés kezdete: 14:54 
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Mellékletek:  
 
-Kézi számítás 
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-Axis modell 
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-Mérés: 
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