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MECHANIKA 1 GYAK 09. 

 
1.)  feladat 
 Egy „a” hosszúságú, merev, elhanyagolható tömegű pálca végeire egy m1 és egy m2 tömegpontot  
erősítettünk. Az így kapott „merev test” a függőleges (x,y) síkban mozoghat a következőképpen.  
Az „m1” tömegpont a vízszintes „x” tengelyen szabadon csúszik, miközben az „m2” tömeg alatta lenghet.  
Legyen a g! iránya a „+y” tengely!  
 a.) Határozza meg a mechanikai rendszer f szabadságfokát!  
 
Válasszuk általános koordinátának a csúszó tömegpont „x” koordinátáját és a pálcának a függőlegessel bezárt „φ” 
szögét! 
 b.) Fejezze ki a két tömegpont { }221 y,x,x  Descartes koordinátáit a választott általános koordinátákkal!  
 c.) Határozza meg a rendszer kinetikus energiáját a tömegontok { }221 y,x,x  Descartes koordinátáival! 
 d.) Az iménti válasz ismeretében határozza meg a rendszer kinetikus energiáját a választott általános 
koordináták felhasználásával!  
 e.) Határozza meg a rendszer potenciális energiáját! 
 d.) Határozza meg a rendszer Lagrange függvényt!  
 e.) Írja fel a Lagrange másodfajú differenciálegyenlete(ke)t! 
 f.) Oldja meg a mozgásegyenletet (az egyensúlyi helyzettől vett) kis kitérés(ek)re! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.)  feladat 
 A függőleges (x,y) síkban egy „R” sugarú, homorú, félkörív alakú, rögzített vályú helyezkedik el.  
A vályú alján egy „a<R” sugarú, „m” tömegű, homogén, tömör korong csúszásmentesen ide-oda gördülhet. A 
korong helyzetét a korong középpontját és a félkör középpontját összekötő egyenesnek a függőleges „y” iránnyal 
bezárt „φ” szögével adjuk meg. A korong a gördülése során a körívhez képest „α ” szöggel fordul el. 
 Válasszuk általános koordinátának a „φ” szöget! 
 

 a.) Az { }αϕ,,a,R  adatok segítségével adja meg a tiszta gördülés feltételét! 
 b.) A „φ” felhasználásával határozza meg  a korong transzlációs kinetikus energiáját!  
 c.) Adja meg, hogy a gördülése során a korong mekkora szöggel fordul el az álló, (x,y) koordináta 
rendszerhez képest. Ennek ismeretében a „φ” szög segítségével határozza meg a korong forgási kinetikus 
energiáját! 
 d.) Határozza meg a korong teljes kinetikus energiáját!  
 e.) Határozza meg a korong  „V(φ)”  potenciális energiáját! 
 f.) Határozza meg a rendszer „L” Lagrange függvényét és a mozgást megadó Lagrange 2. differenciál- 
egyenetet!  
 g.) Oldja meg a mozgásegyenletet „φ<<1” kis kitérésekre! 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.)  feladat 
 Függőleges (x,y) síkban egy rögzített, „R” sugarú, domború, félkör alakú tárcsa helyezkedik el. Egy „a” 
hosszúságú, merev, homogén „m” tömegű (vékony) pálca a félkör alakú tárcsa tetején csúszásmentesen billeghet. 
A pálca helyzetét a vízszintessel bezárt „φ” szög adja meg. Legyen ez az általános koordináta!  
  

 a.) Az { }ϕ,a,R  adatok segítségével adja meg a csúszásmentes billegés feltételét! 
 b.) A „φ” felhasználásával határozza meg a pálca transzlációs kinetikus energiáját!  
 c.) A „φ” felhasználásával határozza meg a pálca forgási  kinetikus energiáját!  
 d.) Határozza meg a pálca teljes kinetikus energiáját!  
 e.) Határozza meg a pálca „V(φ)” potenciális energiáját! 
 f.) Határozza meg a rendszer „L” Lagrange függvényét és a mozgást megadó Lagrange 2. differenciál- 
egyenetet!  
 g.) Oldja meg a mozgásegyenletet „φ<<1” kis kitérésekre! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


