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Rúdszerkezetek igénybevételeinek meghatározása és igénybevételi ábráinak megrajzolása.
Valóságos szerkezetek modellezése és a kitűzött statikai feladatok megoldása. A szilárdságtan
alapfogalmainak, jellemző állapotainak megismerése. Rudak egyszerű igénybevételei során
kialakuló szilárdságtani állapotok kezelése.
Rövid tartalom:

Az igénybevétel fogalma és fajtái : normál- és nyíróerő, csavaró- és hajlítónyomaték. Síkbeli
terhelésű tartók igénybevételeinek meghatározása. Az igénybevételek fogalmának általánosítása térbeli esetre. Az igénybevételi függvények meghatározása. Összefüggés a terhelés és az
igénybevételi függvények között. Síkbeli terhelésű egyenes és törtvonalú tartók igénybevételi
ábrái. Hajlítónyomatéki ábra rajzolása a nyíróerő ábra integrálásával. Statikailag határozott és
határozatlan szerkezetek. Egyszerű szerkezetek, háromcsuklós szerkezet, Gerber tartó.
Statikailag határozott felépítésű síkbeli rácsos szerkezetek. A rúderők meghatározása a csomóponti és az átmetsző módszerrel. A Coulomb-féle súrlódási törvény. Csúszó súrlódás, gördülési ellenállás. Érdes testekre ható erőrendszerek egyensúlya. Egyensúlyi helyzet stabilitása.
A szilárdságtan alapfogalmai. Prizmatikus rudak húzás-nyomása, szilárdságtani méretezés,
ellenőrzés. Rudak egyszerű igénybevételi. Prizmatikus rúd tiszta, egyenes hajlítása.
Keresztmetszetek másodrendű nyomatékai, Steiner-tétel, Mohr-féle tehetetlenségi kördiagram. Tehetetlenségi főirányok, fő tehetetlenségi nyomatékok. A méretezés és ellenőrzés kérdései.
Kör, körgyűrű keresztmetszetű prizmatikus rudak csavarása. Karcsú, nyomott rudak stabilitása. A kritikus erő. Rugalmas és képlékeny kihajlás.
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