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Biomechanika 

1. Részletesen mutassa be a csontok felépítését, kapcsolatát (ízület), mechanikai jellemzőit, és azokat 
befolyásoló tényezők in vivo és in vitro környezetben! 

2. Mutassa be a humán dinamika elemeit, a mozgást jellemző paramétereket! 
3. Általánosan mutassa be a mozgást és vizsgálatát! 
4. Mutassa be a radiológiai vizsgálatok célját, módszerét, használati körét! 
5. Mutassa be az optikai alapú mozgásvizsgáló rendszerek típusait, alapját, helymeghatározási 

módszereit, eszközeit, mérhető mozgástípusokat! 
6. Mutassa be az ultrahang alapú mozgásvizsgáló rendszerek alapját, helymeghatározási módszereit, 

eszközeit, mérhető mozgástípusokat! 
7. Ismertesse az izmokat és azok mérési módszereit! 
8. Mutassa be az egyensúlyvizsgálat típusait, mérhető jellemzőket! 
9. Részletesen mutassa be a reakció erő mérést, kitérve a talpnyomás mérésre is. 

Végeselem módszer alapjai 

1. Vezesse le elemi szilárdságtani számítással a síkbeli egyenes rúdelem merevségi mátrixát! 
2. Ismertesse a rugalmasságtan alapegyenleteit és ezek felhasználásával a Lamé-Navier-féle egyenlet 

felírását. 
3. Ismertesse a teljes potenciális energia minimumelvét és egy elemi rugó példáján mutassa be az 

alkalmazását! 
4. Adja meg az Euler-Bernoulli-féle gerendaelem leírását beleértve a merevségi mátrix levezetésének 

főbb lépéseit. 
5. Ismertesse a síkbeli négycsomópontos végeselem leírását és a merevségi mátrix számításának főbb 

lépéseit. 
6. Foglalja össze a Gauss-féle kvadratúra alkalmazását! 
7. Írja fel a síkbeli rúdelem végeselemes dinamikai egyenletét a konzisztens tömegmátrix 

alkalmazásával. Adja meg az egyes tagok származtatási módját. 
8. Írja fel a síkbeli Euler-Bernoulli-féle gerendaelem végeselemes dinamikai egyenletét a konzisztens 

tömegmátrix alkalmazásával. Adja meg az egyes tagok származtatási módját. 

 


