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Oldal-
szám 

Ábra, 
táblázat 
száma 

Hiba Helyette 

Grafikon függőleges tengely:    s σs 6. 1. táblázat 
Vízszintes tengely:   sk,  s εsk,  εs 
Grafikon függőleges tengely:    p σp  7. 2. táblázat 
Vízszintes tengely:    pk,  p εpk,  εp 
Felső görbe: de     50 de ≤ 50 13. 1. ábra  
Alsó görbe: de     1600 de ≥ 1600 
Felső görbe: de     50 de ≤ 50 13. 2. ábra 
Alsó görbe:  de     1600 de ≥ 1600 
Függőleges tengely:  kk  – kkt kk∞ – kkt 

15. 4. ábra 
Vízszintes tengely:   50 … 

 1600 
≤ 50  
… ≥ 1600 

a) ábra  
függőleges tengely:  

  bH,      b nyomás 
 

σbH,      σb nyomás 

27. 11. ábra  
a) ábra  
vízszintes tengely:  
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b) ábra  függőleges tengely:    sH,     s σsH,     σs 27. 11. ábra 
b) ábra  vízszintes tengely:    sH,    s εsH,        εs 
Alakváltozási ábra:   b0  = 2,5‰,      si εb0  = 2,5‰,     εsi 27. 11. ábra 
Feszültségi ábra:     bH,     sH,    ’j,     si,     s    sH σbH,    σsH,   σ’j,   σsi,   σs   ≤ σsH 

27. 12. ábra    e,     e0,    et Δe,     Δe0,    Δet 
29. 13. ábra     n,    h βn,    βh 
32. 15. ábra Nyíl felirata hiányzik  τ 

Függőleges tengely:     pH,     p σpH,   σp 

Képlet: 
 pE=  pE=

εΔ
σΔ  36. 16. ábra 

Vízszintes tengely:      pH,        ,‰ εpH,     ε,‰ 
Bal oldali ábra teteje:    d    14 mm d > 14 mm 40. 17. ábra 
Középső ábra teteje:    d    14 mm d ≤ 14 mm 
Felső gerenda hosszmetszete:   b,      b/2 ≥ b,     ≥ b/2 41. 19. ábra 
Alsó gerenda hosszmetszete:     b/2,     b ≥ b/2,     ≥ b 
a) ábra alul:    Ast     As/4 ∑Ast ≥ As/4 

b) ábra alul:    2d 
  20 mm 

≥ 2d 
≥ 20 mm 

c) ábra:    150 mm ≤ 150 mm 
41. 20. ábra 

e) ábra:    150 mm ≤ 150 mm 
a) ábra    c ≥ c 44. 21. ábra 
b) ábra:    c   10d <c ≥ 10d 

54. M1. ábra Alsó rész:     0,    0 σ0,  σ0 

Függőleges tengely képlete:    S
il

b
=  ρS 

il

b
=  

Felső görbe:    F ρF 
55. M2. ábra 

Alsó görbe:    S ρS 
55. M1. 

táblázat 
Ábrák függőleges kótái: 
    S,    F,     S ρS,    ρF,   ρS, 

 
 
Magyar Útügyi Társaság, 2005. május 31. 


