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MECHANIKA 1 GYAK 08. 

1.)  feladat 
 A függőleges (x,y) síkban egy „M” tömegű, „h” magasságú és „α” hajlásszögű lejtő, a vízszintes talajon  
(ez most az „x” tengely) súrlódásmentesen csúszhat. A lejtőre tetejére (ez „h” magasságban van) elhelyeztünk 
 egy „m” tömegű pontot, amely a lejtőn szabadon csúszhat lefelé.  
 
 a.) A térbeli elrendezésből kiindulva adja meg a rendszerben érvényes kényszerfeltételeket! 
Válassza általános koordinátának a lejtő derékszögű pontjának az „x” koordinátáját és a tömegpontnak 
 a lejtő tetejéről megtett „s” útját!  
 b.) Az (x,s) általános koordináták ismeretében határozza meg  a rendszer kinetikus energiáját! 
 c.) Az (x,s) általános koordináták ismeretében írja fel a rendszer potenciális energiáját! 
 d.) Írja fel a rendszer Lagrange függvényét! 
 e.) Határozza meg a rendszer mozgását meghatározó Lagrange 2 differenciálegyenleteket!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.)  feladat 
 A függőleges (x,y) síkban egy  „y=x2/b” alakú vájú helyezkedik el. A függőleges irányt a „+y” tengely 
jelöli ki. A vájúban egy „a” hosszúságú, merev, elhanyagolható tömegű pálca helyezkedik el úgy, hogy a 
végpontjai a vájú felületén szabadon csúszhatnak. A pálca két végén egy-egy „m” tömegű pontszerű test van. A 
pálca helyzetét a vízszintessel bezárt „φ” szögével jellemezzük.  
 
 a.) A térbeli elrendezésből kiindulva adja meg a rendszerben érvényes kényszerfeltételeket! 
 b.) Válasszuk általános koordinátának a „φ” szöget!  
 c.) Fejezze ki a tömegpontok { }21 x,x  Descartes poordinátáit a „φ” szöggel! 
 d.) Fejzze ki a { }21 y,y !!  időderiváltakat az { }2121 x,x,x,x !!  koordinátákkal! 
 e.) Határozza meg a rendszer kinetikus energiáját, ha feltesszük, hogy 1"<<ϕ" ! 
 f.) Írja fel a rendszer Lagrange függvényét 1"<<ϕ"  kis kitérések esetére!  
 g.) Adja meg a szóban forgó 1"<<ϕ"  kis kitérések esetén a rendszer mozgását meghatározó Lagrange 2 
differenciálegyenletet és ennek alapján határozza meg a rendszer rezgési körfrekvenciáját, ha  b=a!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.)  feladat 
 A vízszintes (x,y) síkon, két egyforma, „m” tömegű pont súrlódásmentesen mozoghat. A tömegpontokat 
egy „a” nyugalmi hosszúságú rugó köti össze. A rugó húzható és nyomható. A két tömegpont távolságát jelölje ξ ! 
 
 a.) Rajzolja fel a a rugóerő F(ξ ) függvényét!  
 b.) Határozza meg a rendszer „f” szabadságfokát!  
Válassza általános koordinátáknak a { }ϕξ,,y,x 00  adatokat, ahol ( )00 y,x  a tömegkközéppont Descartes 
koordinátái, ϕ  a két tömegpontot összekötő egyenesnek az „x” tengellyel bezárt szöge! 
 c.) Írja fel e tömegpontrendszer kinetikus energiáját a tömegpontok { }2211 y,x,y,x  Descartes 
koordinátáival! 
 d.) Fejezze ki az { }2211 y,x,y,x  Descartes koordinátákat  az { }ϕξ,,y,x 00  általános koordinátákkal! 
 e.) Adja meg a rendszer „L” Lagrange függvényét! 
 f.) Mutassa meg, hogy az „L” két független Lagrange függvény összege! Mit jelent ez a mozgásegyenletek 
tekintetében?  
 g.) Keresse meg a mechanikai rendszer mozgásának a megmaradó mennyiségeit!  
 h.) A megfelelő megmaradó mennyiség figyelembevételével határozza meg a „ξ ”-re érvényes 
mozgásegyenletet! 
 i.) Írja át a ξ  mozgásegyenletet olyan alakra, hogy az  megfeleljen egy „energia megmaradási tételnek”! 
Ennek ismeretében határozza meg a rendszer 0ξ  egyensúlyi helyzetét. 
 j.) Adja meg a ξ (t)-t meghatározó mozgásegyenlet megoldását az egyensúlytól történő kis kitérések 

( 0ξ−ξ <<1) esetére!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


