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 Regisztrációs hét  

1. hét A mechanika helye a természettudományok között. A mechanika 
felosztása. Mértékegység-rendszerek és alapfogalmak. Newton törvényei, 
a statika axiómái. Közös metszéspontú síkbeli erők összetétele. 
Vektortétel, vetületi tétel. 

Közös metszéspontú síkbeli erők 
összetétele, helyettesítés. 

2. hét Nyomaték. Erő nyomatéka pontra. Erőpár. Megoszló erő. Szétszórt 
síkbeli erőrendszer eredője. Nyomatéki tétel. Erő és nyomaték eredője. 
Erőrendszer redukálása pontra. Egyensúlyozás egy erővel. 
Egyenértékűség. 

Szétszórt síkbeli erőrendszer 
eredője. Erő és nyomaték eredője. 
Erőrendszer redukálása pontra. 

3. hét Erőrendszer egyensúlyozása két, illetve három erővel. Tartók fogalma. 
Kényszerek. Statikai határozottság, határozatlanság, túlhatározottság. 
Kinematikai határozottság, határozatlanság, túlhatározottság. Egy 
merevtestből álló síkbeli tartók kényszererői. 

Erőrendszer egyensúlyozása két, ill. 
három erővel. Konzoltartó 
támaszerői. 

4. hét Szuperpozíció elve. Szimmetria. Több merev-testből álló síkbeli tartók 
külső és belső kényszererői. Vonórudas tartók, háromcsuklós tartó.  

Egy merevtestből álló síkbeli tartók 
kényszererőinek meghatározása.  

5. hét Gerber tartók kény-szererői. Vonórudas tartók, háromcsuklós 
tartó kényszererői. 

6. hét Igénybevételek I. Síkbeli tartók igénybevételei. Előjel szabály. Egyszerű 
terhelésű egyenes tengelyű tartók igénybevétel-függvényeinek, illetve 
igénybevételi ábráinak meghatározása. 

Több merevtestből összetett tartók 
kényszererői. 

7. hét Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének a hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

8. hét I. Zárthelyi Konzultáció 

9. hét Igénybevételek II. Igénybevételi ábrák elkészítésének lépései. A terhek és 
Igénybevételek közötti differenciális összefüggések. Igénybevételi 
szélsőértékek meghatározása. Igénybevételek szuperponálása. 

Igénybevételi ábra ordináták 
kiszámítása. Igénybevételi ábrák 
gyakorlati elkészítése.  

10. hét Igénybevételek III. Igénybevételek szuperponálása. Igénybevételek 
összefoglalása. 

Igénybevételi ábrák gyakorlati 
elkészítése. Igénybevételek 
szuperponálása. 

11. hét Rácsos tartók I. Rácsos tartók típusai, felépítése, statikai határozottsága.  
Rúderő-táblázat. Rúderők meghatározása csomóponti módszerrel, a  
Cremona erőterv. 

Rúderők meghatározása 
csomóponti módszerrel, a Cremona 
erőterv. 

12. hét Rácsos tartók II. Rúderő előjelek meghatározása szemlélet alapján. 
Átmetsző módszerek. Kétnyomatéki módszer. Párhuzamos övű rácsos 
tartók rúderői a tömör tartó T, M ábrái alapján. Rudakon is terhelt rácsos 
tartók. 

Rúderők meghatározása hármas 
átmetszéssel.  

13. hét II. Zárthelyi Konzultáció 

14. hét Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete  

 Kötelező és ajánlott irodalom:  
1. Dr. Bárczi István: Mechanika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1999 (Jegyz. 15-537) 
2. Dr. Cholnoky Tibor: Mechanika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1969 
3. Dr. Németh Ferenc: Mechanika I. Statika Panem-McGraw Hill Bp. 1996 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás feltételei: 
Az óralátogatási követelmények teljesítése. 

- A gyakorlati órákról hiányozni igazolással ill. a gyakorlatvezető engedélyével a TVSZ-ben meghatározott 
arányban lehet.) 

ZH. dolgozat megírása, pótlása. 
- A zárthelyi dolgozatok (2 db) megírása és pótlása a kijelölt időpontokban, az előadásokon történik. 
- A ZH. és annak pótlása közül a magasabb pontszámú marad érvényben. 
- Használható segédeszközök: írószerszám, vonalzó, zsebszámológép. Más segédanyag használata nem 
megengedett. 



- A dolgozatokat A3-as lapra kell elkészíteni, szükség esetén A4 betétlapokkal kiegészítve. Az A3-as lapot 
az alábbi szerint kell elkészíteni (keret 1 cm, szövegmező magassága 1,5 cm) : 

 
Az aláírás feltétele: A két zárthelyin való részétel és mindkét zh. 50 pont feletti megírása.  

 számonkérési módok: 
Írásbeli ZH dolgozat 2 db. 
A vizsga írásbeli/szóbeli 

 a teljesítmény értékelése: 
5 jegyű osztályzattal, a jegykialakítás szempontja: I. ZH 30 %, II ZH 30%, Kollokvium 40% 

50-70 pont elégséges (2) 
70-80 pont közepes (3) 
80-90 pont jó (4) 
90-100 pont jeles (5) 

 


