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Kedves Hallgatók!

A Mechanika a testek mozgásának leírására és az azt kiváltó hatások megértésére törekszik.
Segítségével olyan bonyolult jelenségek is megérthetőek, mint a bolygómozgás vagy ciklonok forgása.
Az előadáson az alapoktól kezdve fokozatosan építjük fel a klasszikus Mechanika logikai rendszerét, a
legtöbb esetben az előadóteremben elvégzett kísérletek elemzésén keresztül. Megismerkedtek pl. a
középiskolából már ismerős Newton- ill. Kepler-törvényekkel, kísérleti bizonyítékát láthatjátok a
tömegvonzásnak és megértitek majd többek között a rakéták mozgását is.

A Mechanika az egyetemi tanulmányaitok első és az első félév egyetlen „fzika” tárgya. Ennek oka, hogy
számos olyan, valójában igen bonyolult fogalmat itt vezetünk be (pl. energia, impulzus, stb.), mely a fzika
többi ágának megértéséhez nélkülözhetetlen. Éppen ezért az előadásnak a newtoni mechanika
megismertetésén túl az is célja, hogy ezen mennyiségeket és a szükséges matematikai fogalmakat
szemléletesen és alaposan mutassa be.

Oktatók: Ispánovity Péter Dusán (ispanovity@metal.elte.hu, ispanovity.web.elte.hu, 4.73)
Zilahi Gyula (zilahi.gyula@gmail.com, 4.71)

Gyakorlatvezető: Hömöstrei Mihály (hmisko83@hotmail.com, 4.72)

A tantárgy honlapja: ispanovity.web.elte.hu/teaching/2018_2019/mechanika/

GYAKORLAT

A fzika megértése akkor teljes, ha az elméleti eredményeket a gyakorlatban is tudjátok alkalmazni.
Ennek érdekében a gyakorlatokon olyan fzika feladatokat oldunk meg, ami segíti a fzikai fogalmak és a
levezetett tételek megértését. A gyakorlat látogatása kötelező, amennyiben valaki 3-nál több
alkalommal hiányzik, az nem kaphat gyakorlati jegyet a félév végén.

Gyakorlati jegy. A félév során összesen 100 pontot és 30 bónuszpontot lehet szerezni az alábbi
módokon

Beadandó feladatsor: 4 x 10 pont
Projekt feladat: 20 pont
Zárthelyi dolgozat: 2 x 20 pont
A feladatsorok megoldásának külalakja: 4 x 5 bónuszpont
Bónusz projekt: 10 bónuszpont

Ponthatárok 85-100+ jeles(5)
70-84 jó (4)
60-69 közepes(3)
50-59 elégséges (2)
0-49 elégtelen (1)

Beadandó feladatsor. A félév során négy beadandó házi feladatsort kell megoldani és beadni. A
feladatok mindenkinek ugyanazok lesznek, ezért akár közösen is lehet dolgozni a megoldásokon. A
beadott dolgozatnak azonban a hallgató megértését tükröző egyéni munkának kell lennie, azaz a
másolás nem megengedett és a leírtak minden részletét a hallgatónak értenie kell. A beadott dolgozat



max. 2 A4-es oldal lehet és kézírással kell, hogy készüljön. Az eredmények letisztult, logikus
prezentálását, az igényes írásképet és logikus, szép ábrákat bónuszpontokkal jutalmazzuk.

A feladatsorokat a szorgalmi időszak második, ötödik, nyolcadik és tizenegyedik hetében osztjuk ki,
beadásukra minden esetben két hét áll majd rendelkezésre. A beadott dolgozatokat egy hét alatt
javítjuk ki. Az elmulasztott beadás nem pótolható, a megszerzett pontszám később nem javítható. A
beadott dolgozaton (lehetőleg a jobb felső sarokban) szerepelnie kell a hallgató nevének és neptun-
kódjának.

Kötelező projekt feladat. A mechanika oktatása középiskolában legtöbbször órai keretek között zajlik,
ám hosszú távon érdemes a tanárszakos hallgatóknak tanórán kívüli tanítás-tanulási módszereket is
megismerni. E célból a félév során a tanárszakos hallgatóknak egy mechanikai jelenséggel kapcsolatban,
méréseken és az ezekből levonható következtetéseken alapúló kutatómunkát kell végezniük. Ennek
eredményéről szóbeli prezentáció formájában is be kell számolniuk – ezzel is készülve a majdani diákok
előtti szereplésre. A projektet a hallgatók 3-4 fős csoportokban végzik és 4-5 hét áll rendelkezésükre.
Ez idő alatt haladási naplót kell vezetni, melyet a gyakorlatvezető folyamatosan ellenőriz. A
gyakorlatvezetővel a felkészülés során legalább egyszer kötelező konzultálni – legkésőbb a prezentációt
megelőző héten. A projekt értéke a féléves jegyhez maximum 20 pont – mely a haladási napló (5p), az
előadás fzikai tartalma (10p) és az előadás módja (5p) alapján tevődik össze.

Zárthelyi dolgozat (ZH). A félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírni, ezekre az előadáson fog sor
kerülni (cserébe az adott héten egy gyakorlat el fog maradni). A feladatok között elméleti kérdések
(defníciók, tételek) és feladatmegoldás is fog szerepelni továbbá a megértést ellenőrző tesztkérdések.
Mindkét ZH esetében min. 5-5 pontot kell elérnetek ahhoz, hogy gyakorlati jegyet kaphassatok a félév
végén. A vizsgaidőszak első hetében az egyik dolgozat javítható ill. pótolható.

Bónusz projekt feladat. A kötelező projekt feladathoz hasonló feladat teljesítésével, a tanárszakos
hallgatóknak újabb 10 pont (bónuszpont) megszerzésére van lehetőségük. A téma lehet szabadon
választott vagy gyakorlatvezető által javasolt. A bónusz projektek részt vehetnek az előadás
demonstrációs versenyén is – a megfelelő módosításokkal, a verseny paramétereinek minél
hatékonyabb teljesítése céljából.

Utóvizsga. Amennyiben valaki elégtelen gyakorlati jegyet szerez, annak utóvizsgáznia kell. Ez egy, a teljes
félév anyagát lefedő ZH megoldását jelenti, ahol 100 pontot lehet szerezni, és a jegyekre a fenti
ponthatárok érvényesek.

Feladatgyűjtemény. 
• Alvin Hudson, Rex Nelson: Útban a modern fzikához (I-IX. és XIV-XVI. Fejezetek)

http://www.fke.bme.hu/oktatas/HN.html
• Dér János, Radnai Gyula, Soós Károly: Fizikai feladatok I.
• Kovács István, Párkányi László: Fizikai példatár, Mechanika I.

ELŐADÁS

Az előadáson közérthető módon mutatjuk be a Mechanika legfontosabb fogalmait és jelenségeit, a
legtöbb esetben demonstrációs kísérletekkel kiegészítve. Az előadás látogatása és a hallottak
jegyzetelése a tapasztalatok szerint nagyban segíti tanulást valamint a jó gyakorlati és vizsgajegyek
megszerzését. Éppen ezért feltétlenül javasoljuk, hogy járjatok be az előadásra, és heti rendszerességgel
otthon is nézzétek át a tanult anyagot és vessétek össze a tankönyv vonatkozó fejezeteivel.

Megajánlott jegy. A félév során mutatott folyamatos aktív tanulás alapján megajánlott jegyet lehet



szerezni pontozásos rendszerben. A maximális pontszám 100 pont, de itt is van lehetőség
bónuszpontok gyűjtésére. Amennyiben valaki elégtelen gyakorlati jegyet szerez, azzal elveszíti a
lehetőséget a megajánlott jegyre.

Gyakorlaton szerzett pontszám fele: 50 pont + bónuszpontok
VizsgaZH: 50 pont
Demonstrációs verseny: 10 + 10 bónuszpont

Ponthatárok 85-100+ jeles(5)
70-84 jó (4)
60-69 közepes(3)
50-59 elégséges (2)
0-49 elégtelen (1)

VizsgaZH. A vizsgaidőszak első felében lehetőség van megírni egy zárthelyi dolgozatot melyben
elméleti kérdések (defníciók, tételek, levezetések) és feladatmegoldás is fog szerepelni továbbá a
megértést ellenőrző tesztkérdések. A megajánlott jegyhez min. 15 pontot kell elérnetek a vizsgán.
Amennyiben nem sikerül a megajánlott jegy megszerzése, vagy jobb jegyet szeretnétek, akkor szóbeli
vizsgát kell tenni.

Demonstrációs verseny. A versenyen kiderül, hogy ki készíti a leglátványosabb demonstrációs kisflmet.
Max. 3 fős csapatok jelentkezhetnek egy látványos mechanikai probléma megjelölésével. A félév során
nem csupán a max. 2 perces videót kell elkészíteni, hanem a jelenséget meg is kell érteni. A szorgalmi
időszak utolsó előtti hetében rendezett versenyen a kisflmmel és a hozzá kapcsolódó rövid
prezentációval kell meggyőznötök évfolyamtársaitokat arról, hogy nektek jár a legjobbnak járó 10
bónuszpont. A szereplésért további 10 pont jár minden induló csapatnak. A részletes feltételeket a
versenykiírás tartalmazza.

Vizsga. A szóbeli vizsgán az előadás anyagát lefedő tételsor alapján kell mindenkinek beszámolnia a
megszerzett ismereteiről. A sikertelen vizsga kétszer megismételhető.

Tankönyv. Alvin Hudson, Rex Nelson: Útban a modern fzikához (I-IX. és XIV-XVI. Fejezetek)
http://www.fke.bme.hu/oktatas/HN.html

TEMATIKA

1. Anyagi pont kinematikája I.

Fizikai mérés és mértékegységek; mozgások leírása 1D-ban; koordináta-rendszer választása; 
egyenes vonalú egyenletes mozgás; átlagsebesség, pillanatnyi sebesség és gyorsulás defníciója; 
egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás; szabadesés; g mérése; harmonikus rezgőmozgás; a 
harmonikus rezgőmozgást leíró differenciálegyenlet

2. Anyagi pont kinematikája II.

Térbeli mozgások leírása (hely, sebesség, gyorsulás – deriválás, integrálás); grafkus ábrázolás; 
körmozgás: defníció, egyenletes és egyenletesen gyorsuló körmozgás, centripetális és tangenciális 
gyorsulás, leírás síkbeli polárkoordinátákkal; ferde hajítás; ferde hajítást leíró differenciálegyenlet; 
koordináta-rendszerek; természetes koordináta-rendszer: simulósík és simulókör, gyorsulás 
felbontása



3. Tömegpont dinamikája I.

Kölcsönhatás fogalma; inerciarendszer; mozgásegyenlet; tehetetlenség és tömeg; szuperpozíció; 
Newton törvényei; mozgásegyenlet meghatározásának és megoldásának lépései; kezdőfeltételek

4. Tömegpont dinamikája II.

Nevezetes erőtörvények: homogén erőtér, lineáris erőtörvény, kényszererők, súrlódás, 
közegellenállás; mozgásegyenletek felírása és megoldása: szabadesés, harmonikus rezgőmozgás, 
mozgás lejtőn és körpályán, ingamozgás, golyó lassú mozgása közegben

5. Rezgések I.

Sebességgel arányos erővel csillapított rezgés: mozgásegyenlet, megoldás, alul- és túlcsillapított eset;
állandó súrlódási erővel csillapított rezgés: mozgásegyenlet, megoldás, egyensúlyi helyzet

6. Rezgések II.

Rezgések összetétele: azonos és különböző frekvenciák esete; grafkus ábrázolás; lebegés jelensége;
gerjesztett rezgés; rezonancia, amplitúdó és fázisszög viselkedése

7. Tömegpont mozgására vonatkozó tételek

Erőlökés; impulzus tétel; impulzusmomentum; forgatónyomaték; impulzusmomentum tétel; 
centrális erőtér; területi sebesség; Kepler II. törvénye; teljesítmény; munka; kinetikus energia; 
munkatétel; nevezetes erők munkája: nehézségi erő, súrlódási erő, rugóerő, kényszererő; 
konzervatív erőterek; potenciális energia; mechanikai energia megmaradásának tétele; a tétel 
alkalmazása harmonikus rezgőmozgásra

8. Gyorsuló koordináta-rendszerek

Mozgásegyenlet transzlációs mozgást végző rendszerben; vektorok időderiváltja forgó koordináta-
rendszerekben; tehetetlenségi erők: centrifugális erő, Coriolis-erő, Euler-erő; jelenségek a forgó 
Földön: Foucault-inga, Eötvös-effektus, lövedék eltérülése, ciklonok mozgása

9. Gravitáció

Kepler-törvények; Newton-féle gravitációs erőtörvény; Cavendish-kísérlet; a gravitációs erőtér 
munkája; a gravitációs erőtér potenciális energiája; kúpszeletek tulajdonságai: ellipszis fontosabb 
adatai, egyenlet polárkoordinátákban; mozgás gravitációs erőtérben: mozgásegyenlet felírása és 
megoldása, ε paraméter szerepe; Kepler-törvények bizonyítása; súlyos és tehetetlen tömeg

10. Pontrendszerekre vonatkozó tételek

Pontrendszerekre vonatkozó impulzus tétel; tömegközéppont fogalma; tömegközépponti tétel; 
zárt rendszerek tulajdonságai; pontrendszerekre vonatkozó impulzusmomentum tétel; TKP-i 
koordináta-rendszer ; impulzusmomentum felbontása: saját és pálya impulzusmomentum; 
forgatónyomaték felbontása; munkatétel pontrendszerre

11. Pontrendszerekkel kapcsolatos jelenségek

Ütközések; ütközések leírása TKP-i koordináta-rendszerben; ütközési szám; energiamérleg; rugalmas
és rugalmatlan ütközések; rakétamozgás; Ciolkovszkij-egyenlet

12. Merev testek kinematikája és sztatikája

Merev test defníciója; szabadsági fokok száma; Euler-tétel; merev test általános mozgása 
(transzláció és rotáció) 2D-ban és 3D-ban; merev test egyensúlyának feltétele; erőrendszer 
redukálása; súlypont; példák merev test egyensúlyára: mérleg, csiga, fzikai inga



13. Merev testek dinamikája

Merev test rögzített tengely körüli forgása: impulzusmomentum, tehetetlenségi nyomaték, a 
forgómozgás alapegyenlete; a tehetetlenségi nyomaték meghatározása: abroncs, henger, rúd, gömb; 
Steiner-tétel; forgási energia; fzikai inga mozgása; merev test általános mozgásának leírása; merev 
test síkmozgása; tisztán gördülés; tehetetlenségi nyomaték tenzor ; pörgettyűk: erőmentes és súlyos;
nutáció és precesszió fogalma

IDŐPONTOK

1. feladatsor megjelenése: 2018. 09. 18.

1. feladatsor beadása: 2018. 10. 02.

2. feladatsor megjelenése: 2018. 10. 11.

2. feladatsor beadása: 2018. 10. 25.

1. zárthelyi: 2018. 10. 25.

3. feladatsor megjelenése: 2018. 11. 06.

3. feladatsor beadása: 2018. 11. 20.

4. feladatsor megjelenése: 2018. 11. 27.

Demonstrációs verseny: 2018. 12. 04.

4. feladatsor beadása: 2018. 12. 11.

2. zárthelyi: 2018. 12. 11.

Javító- ill. PótZH: 2018. 12. 18, 10:00

VizsgaZH: 2019. 01. 08, 10:00

Örömteli ☻ félévet kívánnak az előadók: Ispánovity Péter Dusán és Zilahi Gyula
és a gyakorlatvezető: Hömöstrei Mihály
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