Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar	Építőmérnök Mesterképzés
Tantárgy leírás
A tantárgy megnevezése:
FELÜLETSZERKEZETEK
Tantervi kód: 
PM-TSTNL069O
Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor): 
210
Félévzárási követelmény: 
V
Kredit: 
4
Javasolt szemeszter: 
2. félév
Gesztor tanszék(ek):
Beoktató tansz./Beoktatási arány 
Építőmérnök Tanszék 100 %
Előtanulmányi követelmény(ek): - t
STNB 
Képzési terület:
Építőmérnök MSc szak- szerkezetépítő szak
Célja: A sokféle alakú, anyagú, megtámasztású felületszerkezet (mérnöki szerkezet) tervezéséhez, kivitelezéséhez, fenntartásához megfelelő ismeretanyag, jártasság megszerzése. 
Rövid tantárgyprogram: Felületszerkezetek típusai, az alak, a terhek, az alakváltozás- és a feszültségállapot leírása. A modell-felvétel sajátos problémái: homogenizálás, anizotrópia, nem-linearitás. A lemez- és a tárcsa-szerű teherviselés. Tárcsa-, és faltartó-feladatok, nevezetes megoldások. A lemezelmélet alapjai, módszerei, azok alkalmazásai. Rugalmas ágyazású, anizozróp, nagy lehajlású lemezek. Vasbeton lemezek. Lemezművek típusai, alkalmazásai, igénybevétel-számítása. Héjak nyomatékmentes teherviselése. Forgáshéjak, paraboloidok membránerői, peremtartói, peremzavarai. Héjak hajlítás-elméletének alapjai. Horpadásvizsgálatok.
A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok
Tantárgyfelelős:/Előadó/ Gyakorlatvezető(k):
Dr. Meskó András főiskolai docens

Nyelv:
Magyar
Aláírás megszerzés feltétele (évközi követelmények): A gyakorlatokhoz szorosan kapcsolódó témakörökben 1db házi feladat elkészítése, 2db gyakorlati és a félév végi beszámoló dolgozat megírására. 
A dolgozatok megírása kötelező, a dolgozatok akkor minősülnek sikeresnek, ha elérik a dolgozati összpontszám legalább 51%-át. Az 1. és a 2. sikertelen gyakorlati dolgozat külön-külön pótolható. A félévközi gyakorlati munka minősítésénél a sikertelen, illetve a meg nem írt dolgozat is beszámítanak.
A házi feladat elkészítése kötelező, ez akkor minősül sikeresnek, ha eléri a dolgozati követelmény legalább 51%-át.
Csak a határidőre beadott dolgozat fogadható el, a késve beadott feladat nem számít be a féléves teljesítésbe. 
Számonkérés módja:
Félévi vizsgajegy
A jegykialakítás szempontjai:
A gyakorlatokon való részvétel tekintetében az egyetemi TVSz rendelkezik: a hallgató nem szerezheti meg egy tárgy kreditpontját, ha a tárgyhoz tartozó gyakorlatokon hiányzása meghaladja a gyakorlatok összóraszámának 30%-át. A hiányzásokról nem kérünk és nem fogadunk el igazolást 
Az összteljesítmény alapján a gyakorlati teljesítmény:
   0-50 %	elégtelen (1)
  51-62%	elégséges (2)
  63-75%	közepes (3)
  76-87%	jó (4)
  88-100%	jeles (5)
A leckekönyv aláírásának feltétele:
a  gyakorlati dolgozat (illetve a pótlás(ok)) és a házi feladat össz pontszámának 25% alatti teljesítése esetén az aláírás megtagadás végleges, nem pótolható, 25-50%-os teljesítése esetén a hallgató ideiglenes aláírás megtagadásban részesül. A határidőre be nem adott dolgozat esetén a hallgató ideiglenes aláírás megtagadásban részesül, a TVSZ 15.§7 pontja szerint az aláírás megszerezhető legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig. Az ez után késve beadott feladat nem számít be a féléves teljesítésbe.
A gyakorlati dolgozat esetében a TVSZ 15.§7 pontja szerint az aláírás megszerezhető legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig. Ez 1 alkalommal való pótlást jelenthet, az aláírás megszerzése a félév gyakorlati anyagából írt aláírás-pótló dolgozat összpontszámának minimum 51%-os teljesítése esetén lehet sikeres. 
Ebben az esetben a végső félévközi %-os teljesítménybe a szorgalmi időszakban elért produktumok is beszámítanak, a gyakorlati dolgozat (illetve a pótlás(ok)) és a házi feladat összpontszámának 25% alatti teljesítése esetén az aláírás megtagadás végleges, nem pótolható. 
Oktatási segédeszközök, jegyzetek:
A tantárgyi anyagok „Kérdések” című fejezetének a végén.
A tantárgy felvételének módja:
ETR-en keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás


Részletes tantárgyprogram:
Hét
Ea/Gyak./Lab.
Témakör
1.
II.3

1/0/0
Ea
Felületszerkezetek típusai, az alak, a terhek, az alakváltozás- és a feszültségállapot leírása.
Esettanulmányok. Példák.
2.
II.10
 
1/1/0
Ea  Gy
A modell-felvétel sajátos problémái: homogenizálás, anizotrópia, nem-linearitás.
Anyagtulajdonságok, az erők és elmozdulások kapcsolata, az általánosított Hooke-törvény. Összetett – kompozit anyagok. Iránytól független illetve iránytól függő tulajdonságok (izotrópia, ortotrópia, anizotrópia). Egységesítés – homogenizálás.
3.
II.17

1/0/0
Ea
A lemez- és a tárcsa-szerű teherviselés. Tárcsa- és faltartó-feladatok, nevezetes megoldások. 
Esettanulmányok. Példák.
4.
II.24
 
1/1/0
Ea  Gy
A lemezelmélet alapjai, módszerei, azok alkalmazásai. Vasbeton lemezek. 
Lemezművek típusai, alkalmazásai, igénybevétel-számítása.
A felületszerkezetek modellezése VEM alapú számítógépi programmal.
A VEM alapösszefüggései, az AXIS VM programban megvalósított számítási modell.
5.
III.02

1/0/0
Ea
Szerkezetek hagyományos, hierarchikus felépítése és a teherátadódás. Integrált (összeépített) szerkezetek, együttdolgozás, térbeli igénybevételek, előnyök és speciális igénybevételek. Házi feladat kiadás.
6.
III.9

1/1/0
Ea  Gy
I. gyakorlati dolgozat: Különböző sík felületszerkezetek és azokat érő terhek és hatások számszerűsítése.
Sík héjelemek ismertetése, előfordulásuk és alkalmazásuk az építőipari yakorlatban. Terhek és hatások. Az erőjáték ismertetése. Esettanulmányok. Példák. Konzultáció.
7.
III.16

1/0/0
Ea
Héjak nyomatékmentes teherviselése. Forgáshéjak, paraboloidok membránerői, peremtartói, peremzavarai. Héjak hajlítás-elméletének alapjai. 
Esettanulmányok. Példák. Konzultáció.
8.
III.23

1/1/0
Ea  Gy
A membrán héjak és hajlított héjak összehasonlítása. A jelenség leírása, magyarázata, ok és okozat összefüggések. Horpadásvizsgálatok.

 9.
III.30

1/0/0
Ea
TAVASZI SZÜNET

10.
IV.6

1/1/0
Ea  Gy
II. gyakorlati dolgozat: Különböző felületszerkezetek és azokat érő terhek és hatások számszerűsítése. Megtámasztások.

11.
IV.13

1/0/0
Ea
A lapos héjak viselkedése, igénybevételei. A jelenséget leíró Kármán – féle (1.3.3.11) héjoperátor tartalma, formája, a belőle levezethető esetek, szerkezetek.
Héjak stabilitási kérdései. Lapos héjak másodrendű, nem lineáris igénybevételei. A Brazier – hatás ismertetése, a jelenség magyarázata.
12.
IV.20

1/1/0
Ea  Gy
III. gyakorlati dolgozat: Különböző összetett felületszerkezetek és azokat érő terhek és hatások számszerűsítése. Megtámasztások.
Körszimmetrikus szerkezetek jellemzése, a szerkezet, a terhek, az alakváltozások, a peremfeltételek ismertetése. A lehetséges viselkedés bemutatása. 
Az erőjáték szemléletes meghatározása.
13.
IV.27

1/0/0
Ea
Sátrak, légsátrak jellemzése, a hatások, az erőjáték bemutatása, a teherviselés ismertetése. Anyagok, szerkezeti formák leírása. A teherviselés egyszerű összefüggéseinek bemutatása. Esettanulmányok. Példák.
14.
V.04

1/1/0
Ea  Gy
Különleges szerkezetek létrehozása gyakorlati, kísérleti úton.
A feszítés fontossága a rúdszerkezeteket tartalmazó lefedésekben.
Esettanulmányok. Példák. Házi feladat beadás.
15.
V.11

1/0/0
Ea
Mérnöki építmények és szerkezetek.
Esettanulmányok. Példák. Összefoglalás. 
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