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 Elıadás Gyakorlat 

1. hét Egydimenziós rugalmassági feladat: egyenletek, pe-
remfeltételek, analitikus megoldás. Közelítı megoldá-
sok: kinematikailag lehetséges, statikailag lehetséges. 

I-DEAS végeselemes program mőködésének rö-
vid ismertetése. Modul választás, menürendszer, 
ikonok, dimenziók beállítása. 

2. hét A virtuális munka elvének variációs alakja. A teljes 
potenciális energia minimuma elv. 

Rácsos szerkezet vizsgálata. Keresztmetszetek 
definiálása, szerkezet ábra, kinematikai peremfel-
tételek, terhelések, eredmények kiértékelése. 

3. hét A Ritz-féle módszer és alkalmazása egydimenziós 
feladatra: lineáris és kvadratikus approximáció. 

Törtvonalú tartó számítása. Keresztmetszetek 
definiálása, szerkezet ábra, kinematikai peremfel-
tételek, terhelési esetek, eredmények kiértékelése. 

4. hét A lokális approximáció elve. A húzott-nyomott rúd-
elem merevségi mátrixa és tehervektora. 

Térbeli húzott-nyomott, hajlított-nyírt rúdszerke-
zetek, alváz statikai számításai 

5. hét Szerkezeti mátrixok, egyenletrendszer, kinematikai 
peremfeltétel figyelembevétele, csomóponti elmozdu-
lások, belsıerık számítása 

Feszültség győjtı helye vizsgálata tárcsa feladat 
esetén. A maximális feszültség meghatározása a 
furat mentén. 

6. hét Rácsos szerkezet vizsgálata húzott-nyomott rúdele-
mekkel. Végeselem programrendszerek általános fel-
építése. 

Sík alakváltozású feladat vizsgálata megoszló 
terhelés mellett. A feszültség állapotot meghatáro-
zó feszültségi koordináták szemléltetése. 

7. hét 1. zárthelyi dolgozat 1. számítógépes zárthelyi feladat 

8. hét Izoparametrikus elmek, izoparametrikus húzott-
nyomott rúdelem. A rugalmasságtan kétdimenziós 
feladatai: ÁSF, síkalakváltozás, 
tengelyszimmetrikus feladat. 

Tengelyszimmetrikus feladat modellezése. A me-
ridián metszet definiálása és felosztása, a kinema-
tikai peremfeltétel elıírása. A feszültségi állapot 
szemléltetése a feszültség győjtı hely környezeté-
ben. 

9. hét Általánosított síkfeszültségő lineáris izoparametrikus 
végeselem. Elfajuló leképezés. 

Térbeli lemez szerkezet (U-szelvényő gerenda) 
vizsgálata megoszló terhelésnél. A csavarási, nyí-
rási középpont helyének hatása. 

10. hét Dinamikai feladat vizsgálata végeselem módszerrel. 
Kezdeti és peremértékfeladat erıs- és gyenge megfo-
galmazás. Diszkretizált mozgásegyenlet. 

Térbeli szerkezet sajátrezgéseinek meghatározása. 
A forgásszimmetrikus geometriai feladatot térbeli 
modellel írjuk le. 

11. hét Állandósult gerjesztett rezgés vizsgálata. Sajátrezgések 
meghatározása. 

Lépcsıs tengely vizsgálata térbeli elemekkel. A 
lekerekítés feszültség győjtı hatásának bemutatá-
sa. 

12. hét Hıfeszültségi feladatok: egy dimenziós feladat, általá-
nosított síkfeszültségi feladat, hı terhelési vektorok. 

2. számítógépes zárthelyi feladat 

13. hét 2. zárthelyi dolgozat Számítógépes zárthelyi feladat pótlása 

14. hét Pót-zárthelyi dolgozat Számítógépes zárthelyi feladat pótlása 
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