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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM  

GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR  

ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK  

 

TÁRGYTEMATIKA LAP 

A MECHANIKA – REZGÉSTAN TANTÁRGY PROGRAMJA 

GÉPÉSZMÉRNÖKI BSc SZAK TAGOZAT: nappali 

MINDEN SZAKIRÁNY KÉPZÉSI SZINT: egyetemi alapképzés (BSc) 

További szakok, ahol a tantárgyat azonos kódszámmal kötelező tárgyként oktatják: 

Járműmérnöki BSc Szak, Mechatronikai mérnöki BSc Szak, Mérnöktanár Gépészmérnöki MA Szak. 

A tantárgy tantervi címe: 

MECHANIKA - REZGÉSTAN 

Az oktatásért felelős tanszék: 

Alkalmazott Mechanika Tanszék 

A tantárgy kódja: NGB_AG002_4 

 

Tantárgy ekvivalencia 
Ekvivalens tárgy(ak) kódja(i): 

Tantárgyfelelős neve: 

Prof. Dr. Égert János 

Érvényesség (max): 

 

A tantárgyprogramot készítette: 

Prof. Dr. Égert János egyetemi tanár 

Dátum: 2015. február 2. 

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában: 

A tantárgy a korábban, más tantárgyakban szerzett matematikai és fizikai ismeretekre építve megismer-

teti a hallgatóságot a mérnöki szerkezetek statikai, szilárdságtani, dinamikai és rezgéstani tervezésének 

és ugyanezen szempontok szerinti biztonságos üzemeltetésének alapelveivel. Bemutatja a valóságos 

mérnöki szerkezetek és technológiai folyamatok mérnöki szempontú mechanikai modellezésének lehe-

tőségeit és módszereket gyakoroltat be a kitűzött feladatok megoldására. Alapul szolgál a gép- és jármű-

szerkezetek speciális tervezési eljárásaihoz, a gépészeti technológiai folyamatok mérnöki kezeléséhez és 

az üzemeltetési és karbantartási feladatok megoldásához. 

2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága: 

A Mechanika tantárgy alapvető szerepet játszik a mérnöki szemléletmód és gondolkodás megalapozásá-

ban és elsajátításában. A tantárgy a gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és járműmérnöki tudás egyik 

alappillére, ezért az említett mérnöki szakok oktatásában kötelező alapozó tárgyként szerepel az egész 

világon. A tantárgy a mérnökök számára szükséges rezgéstani ismereteket tartalmazza. 

3. Tantárgyi jellemzők: 

Oktatott félévek száma:  KREDITPONT: 4 

Javasolt tanrendi hely Félévi követelmény Oktatási félév 

 

5. félév (ge) 

4. félév (me) 

vizsga folyamatos 

számonkérés 

ötfokozatú 

beszámoló 

háromfokozatú 

beszámoló 
páros páratlan mindkettő 

Törzsanyag X - - - - - X 

Kötelezően választható - - - - - - - 

Szabadon választható - - - - - - - 

HETI ÓRASZÁM 

kontakt óra konzultációs óra önálló hallgatói munkaóra 
elmélet gyakorlat labor 2 2 

2 2 2/félév 

Előtanulmányi feltételek (legfeljebb 3 tantárgy, vagy egy modul): 

Mechanika - Mozgástan NGB_AG002_3 
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4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva: 

1. hét: A lengéstan alapfogalmai: lengés, rugó, csillapítás, gerjesztés. Lengések osztályozása. A leg-

gyakrabban előforduló rugók rugóállandóinak meghatározása. 

2. hét: Egy szabadságfokú lengőrendszerek mozgásegyenletének felírása. A Lagrange-féle másod-

fajú mozgásegyenlet.  

3. hét: A redukált tömeg, redukált csillapítási tényező, redukált rugóállandó meghatározása.  

4. hét: A rugók tömegének figyelembevétele. A gerjesztés leggyakrabban előforduló esetei: előírt 

erő, nyomaték, előírt elmozdulás, szögelfordulás. 

5. hét: Gyakorló feladatok egy szabadságfokú lengőrendszerek mozgásegyenletének felírására. A 

mozgásegyenlet megoldása egy szabadságfokú, csillapítatlan, szabad rendszer esetén. A 

rendszer sajátfrekvenciája. 

6. hét: A mozgásegyenlet megoldása egy szabadságfokú, csillapított, szabad rendszer esetén. Perio-

dikus és aperiodikus megoldás.  

7. hét: Logaritmikus dekrementum. A mozgásegyenlet megoldása egy szabadságfokú, csillapított, 

harmonikusan gerjesztett rendszer esetén.  

8. hét: Rezonanciagörbe, vektorábra, fáziskésési szög. Rezgésszigetelés. 

9. hét: Több szabadságfokú lengőrendszerek. A Lagrange-féle mozgásegyenletek alkalmazása 

több szabadságfokú lengőrendszerekre.  

10.hét: Gyakorló feladatok több szabadságfokú lengőrendszerek mozgásegyenlet-rendszerének felírá-

sára. 

11. hét: Több szabadságfokú rezgőrendszerek sajátfrekvenciái. Több szabadságfokú longitudinális 

rezgőrendszerek, Dunkerley formula, rezonanciagörbe, rezgésképek. 

12. hét: Kontinuumrezgések. Egyenes, állandó és változó keresztmetszetű rudak szabad és gerjesz-

tett longitudinális rezgései. Gyakorló feladatok. 

13. hét: Rudak és tengelyek szabad és gerjesztett csavaró rezgései. Gyakorló feladatok. 

14. hét: Rudak és tengelyek szabad és gerjesztett hajlító rezgései. Gyakorló feladatok. 

5. A tantárgy számonkérési és értékelési rendszere: 

A tanterv szerint a tárgyat a félév végén vizsga zárja. A tárgy jellegéből következően ennek sikeres tel-

jesítéséhez folyamatos évközi tanulmányi munka szükséges. Ennek elősegítése érdekében a félév során 

két alkalommal témazáró zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A zárthelyi dolgozatok 80 %-ban 

feladatmegoldásból és 20 %-ban alapfogalmak, tételek és törvények számonkéréséből állnak. 

A félév során a fakultatív laborgyakorlat sikeres teljesítésével max. 10 pluszpont szerezhető meg, 

ami beleszámít a vizsga értékelésébe. A laborgyakorlat teljesítésének előfeltétele a max. 5 pontos 

írásbeli laborteszt legalább 60%-os teljesítése. A mérési jegyzőkönyv beadásával további max. 5 

pont szerezhető. A teszt és a laborgyakorlat helyéről, időpontjáról és további követelményeiről a hall-

gatóság a félév közben kap értesítést. 

A témazáró zárthelyiken elért pontszámok (max. 2x20 = 40 pont) a félév végi vizsga értékelésébe 

beszámítanak, tehát a félév kombinált vizsgajeggyel zárul. Aki a két zárthelyin összesen 6 pontot 

nem ér el, annak aláírás-pótló zárthelyit kell írnia. Aki az érintettek közül az aláírás-pótló zárthe-

lyin nem vesz részt, attól a Tanszék az aláírást véglegesen (nem pótolható módon) megtagadja és 

ezért vizsgát nem tehet. 

Az aláírás pótlására az érintett hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén kapnak lehetőséget. Az alá-

írás-pótló zárthelyin maximum 20 pont érhető el. Aki az aláírás-pótló zárthelyin 6 pontot nem ér el, 

attól a Tanszék az aláírást véglegesen (nem pótolható módon) megtagadja és ezért vizsgát nem 

tehet.  
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A Tanszék vizsgajegyet ajánl meg a hallgatóknak, ha a félévközi két zárthelyin legalább 30 pontot 

értek el. A megajánlott vizsgajegyet a két zárthelyi és a labormérés együttes eredménye határozza 

meg: 

    30 – 35 pont  jó (4), 

    36 – 50 pont  jeles (5). 

A vizsga (kollokvium) vizsga-zárthelyi dolgozat megírásából, valamint az azt követő eredmény-

hirdetésből és konzultációból áll. A vizsga zárthelyi dolgozatok csak az eredményhirdetést köve-

tő konzultáción tekinthetők meg. A vizsga-zárthelyi dolgozat szintén 80 %-ban feladatmegoldásból 

és 20 %-ban alapfogalmak, tételek és törvények számonkéréséből áll. 

A vizsga-zárthelyin összesen 80 pont, tehát a félévközi két zárthelyi és a laborgyakorlat pontjaival 

együtt maximálisan 130 pont érhető el. A sikeres vizsgához 39 % feletti teljesítmény szükséges, te-

hát a vizsga 47 ponttal bezárólag elégtelennek minősül, azaz csak ismételt vizsgán javítható. 

A 47 pont feletti teljesítmények esetén az elért összpontszámtól függő érdemjegyek megállapításá-

ra kerül sor: 

    48 - 61  elégséges (2), 

    62 - 75  közepes (3), 

    76 - 90   jó (4), 

    91 - 130 jeles (5). 

Az ismételt vizsga(k) követelményei minden vonatkozásban megegyeznek a fentiekkel. 

A hallgatóknak személyazonosságukat az évközi és vizsga zárthelyi dolgozatok írásakor arcképes 

igazolvánnyal (személyi ig., diák ig., jogosítvány, stb.) kell igazolniuk. A félévközi és a vizsga zárt-

helyi időtartama alatt a termet elhagyni nem lehet. Aki a teremből a zárthelyi időtartama alatt indo-

kolatlanul kimegy, zárthelyi/vizsga dolgozatára nulla pontos értékelést kap. 

6. Kötelező irodalom: 

Égert J. – Jezsó K.: Mechanika – Rezgéstan, BSc jegyzet, Universitas-Győr Kht. 2007. 

Ajánlott irodalom: 

M. Csizmadia B. - Nándori E.: Mechanika mérnököknek – Mozgástan, egyetemi tankönyv, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1997. 

7. A tantárgy oktatásának személyi és tárgyi feltételei 

A tantárgy oktatását az Alkalmazott Mechanika Tanszék végzi: 

Prof. Dr. Égert János egyetemi tanár, 

Dr. Pere Balázs egyetemi docens, 

Dr. Molnár Zoltán egyetemi adjunktus, 

Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus, 

Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd, 

Szüle Veronika egyetemi tanársegéd, 

 

 

Győr, 2015. február 2. 

 

 Prof. Dr. Égert János sk. egyetemi tanár, 

tantárgyfelelős 

 

http://rs1.sze.hu/AG/mtsak/mtsak_mecha.html#egertj
http://rs1.sze.hu/AG/mtsak/mtsak_mecha.html#jezsok
http://rs1.sze.hu/AG/mtsak/mtsak_mecha.html#nagyz

