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Célkitűzés: 

A statika és a szilárdságtan alapfogalmainak, modellezési kérdéseinek ismertetése. Anyagi 

pont és merev test statikai feladatainak megoldása a statika klasszikus módszereivel. 

Igénybevételi ábrák, veszélyes keresztmetszet, méretezési eljárások. Anyagi pont és a merev 

test kinematikája. 

Rövid tartalom: 

A mechanika tárgya és felosztása. Mechanikai modellalkotás, alapfogalmak, axiómák. Az erő 

fogalma, megadásának lehetőségei és komponensekre bontása. Erők eredője, az egyensúly 

feltétele. Két és három erő egyensúlya. 

Anyagi pontra ható erőrendszerek. Erőrendszer egyensúlyának feltételei. Erőrendszer 

nyomatéka. A statika alaptételei. Síkbeli erőrendszer eredője. Az erőpár fogalma. Erőrendszer 

fogalmának általánosítása.  

Az eredő meghatározása síkbeli szétszórt és párhuzamos erőrendszer esetén. Vonal mentén 

megoszló erőrendszer eredője. Síkbeli erőrendszer egyensúlya. A statikailag határozott 

megtámasztás esetei. Kéttámaszú és befogott tartó, három-rudas megtámasztás. Térbeli 

erőrendszer egyensúlya. Igénybevételi függvények meghatározása.  

Feszültségi állapot, belső erőrendszer. Redukált feszültség számítása (sajátérték feladat), a 

szilárdságtani méretezés elvei. Vastag és vékonyfalú cső méretezése, csődiagram 

megrajzolása.  

Anyagi pont kinematikája. Pályagörbe, hodográf, foronómiai görbék. Merev test 

kinematikája. Merev test sebesség és gyorsulás állapota. Merev test véges mozgásai, gördülő 

mozgás. Coulomb-féle súrlódási törvény. Ütközési folyamat elemzése. 
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