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MECHANIKA 1 A) HF 08. 

 
A22 .) 
 Adott az ábrán látható (függőleges síkban) lengő mechanikai rendszer. A két merev rúd tömege 
elhanyagolható, a csuklók súrlódásmentesek. A vízszintes merev sínen (súrlódásmentesen) csúszó tömeg 
nem akad meg az „O” ponban rögzített csuklóban (azaz áthalad „előtte”). A merev rudak hossza „a” 
illetve „2a”, a tömegek egyformák („m”).  
 
 a.)  Mekkora a rendszer szabadsági fokainak száma? Miért?  
 b.) Válassza általános koordinátának a rudaknak a függőleges iránnyal bezárt (az ábrán is bejelölt) 
„ϕ” szögét , és fejezze ki ezzel az egyes tömegpontok koordinátáit ! 
 c.) Írja fel a rendszer kinetikus energiáját!  
 d.) Írja fel a rendszer potenciális energiáját, és határozza meg a Lagrange függvényét! 
Látható, hogy a rendszer a függőleges helyzetben van egyensúlyban.  
 e.) Írja fel a közelítő Lagrange függvényt kicsiny ϕ  kitérésekre úgy, hogy ahol lehet, ott a 
másodrendű tagokat hanyagolja el! 
 f.) Határozza meg a rendszer mozgásegyenletét ϕ<<1 esetén, és oldja is meg! 
 g.) (EXTRA, gyakorlásra!) Kössünk a csúszó tömeghez egy „D” állandójú, nulla nyugalmi 
hosszúságú, vízszintes rugót úgy, hogy a rendszer egyensúlyi helyzete a  „ϕ0=600” legyen. Legyen most  

α+ϕ=ϕ 0  ! Határozza meg az ( )tα  <<1 időfüggvényt!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A23.)   
 Adott a mellékelt ábrán vázolt, a függőleges (x,y) síkban mozgó mechanikai rendszer. Az „m1” és 
az „m2” tömegű testeket egy (elhanyagolható tömegű, nyújthatatlan) fonal köti össze. A fonal 
surlódásmentesen csúszhat a rögzített „P” pontokon. Az „m1” tömeg csak függőlegesen mozoghat és az 
„m2” tömeg az (x,y) síkban lenghet. Legyen a két csiga távolsága d, a kötél hossza pedig L.  
 
 a.)  Mekkora a rendszer szabadsági fokainak száma? Miért?  
 b.)  Válassza általános koordinátának az ábrán bejelölt „ϕ ” szöget  és „s” távolságot. Adja meg a 
tömegpontok Descartes koordinátáit ezek segítségével! 
 c.) Adja meg a rendszer potenciális energiáját! 
 d.) Adja meg a rendszer kinetikus energiáját! 
 e.) Írja fel a Lagrange 2. differenciálegyenlet(ek)et! 
 f.) Legyen „m1=m2=m”! Ekkor létezik olyan megoldás, amelyre azonosan  ϕ(t) = ϕ(t) = 0 . 
Határozzuk meg ebben az esetben az s(t)  időfüggését!  
 d. ) (EXTRA!) Keressünk olyan megoldást, ahol s(t) = s0 +δs(t) és ϕ(t) = δϕ(t) , ahol 
δs(t),δ s(t),  és δϕ(t), δ ϕ(t)  pici. (Ezekben linearizálhatjuk az egyenleteket.) A kapott 
mozgásegyenlet(ek) alapján határozza meg a rendszer mozgását! 
 A számoláshoz szükséges egyéb (segéd)adatokat egyértelműen jelölje be az ábrába és 
egyértelműen defíniálja!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A24.)  
 Egy ”m” tömegű pont a függőleges (x,y) síkban, az ábrán vázolt felületen végzi a mozgását. A 
felületet az A2/xy 2=  egyenlet határozza meg. A g!  a „–y” irányába mutat.  
 
 a.) Hány szabadsági fokú ez a rendszer? Az (x,y,z) térbeli mozgásból kiindulva adja meg a 
tömegpont mozgását korlátozó kényszerfeltétel(eke)t! Hány ilyen feltétel van?  
 b.) Válassza általános koordinátának a tömegpont ”x” Descartes koordinátáját!   
 c.) Határozza meg a tömegpont mozgását jellemző Lagrange függvényt!  
 d.) Írja fel a Lagrange másodfajú differenciálegyenlete(ke)t! 
 e.) Oldja meg a mozgásegyenletet, (az egyensúlyi helyzettől vett) kis kitérés(ek)re! 
 f.) (EXTRA, gyakorlásra!) Próbálja meg megoldani a fenti feladatot úgy, hogy általános 
koordinátának az „y”-t választja! Milyen problémákkal találkozik? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B15.) 
 Adott egy függőlegesen felfelé mutató („+z”) tengelyű, egyenes körkúp alakú tölcsér. A 
kúp alkotója a „+z” tengellyel ϑ 0  szöget zát be. A tölcsér belső felületén, egy „m” tömegű pont 
szabadon (súrlódásmentesen) mozoghat. A tömegpont helyzetét (r,ϑ ,ϕ )  gömbi koordináta-
rendszerben adjuk meg. 
 
 a.)  Mekkora a rendszer szabadsági fokainak száma? Miért?  
 b.) Írja fel a tömegpont Lagrange függvényét úgy, hogy az  általános koordinátának  
(r,ϕ ) -t választja!  
 c.) Határozza meg a Lagrange-függvényt, és bizonyítsa be, hogy ϕ  ciklikus! 
 d.) A Lagrange 2 egyenletekkel adja meg  a tömegpont mozgásegyenleté(i)t! 
 e.) Adja meg a Jacobi-integrált, és ellenőrizze, hogy a mozgásegyenlet megőrzi!  
 f.) A fentiek alapján mutassa meg, hogy a tömegpont mozgása egy centrális térben való 
mozgással írható le.  
 g.) Határozza meg a stabil körpálya körüli kis amplitúdójú oszcillációk periódus idejét és 
vesse ezt össze a körmozgás periódus idejével!  
 h.) Milyen szögűnek kell lennie a kúpnak, hogy a két periódus megegyezzen? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B16.)   

Adott a függőleges (x,y) síkban egy ún. „inverz matematikai inga”. A függőleges „+y” 
tengely felfelé mutat. A „b” hosszúságú, merev, vékony, tömegtelen pálca egyik végén egy „m” 
tömegű, pontszerű test van. A  pálca másik végét egy az origóban lévő  tengelyhez csapágyaztuk  
úgy, hogy a pálca a tengely körül szabadon elfordulhat. Az álló tengelyt és az elforduló pálcát egy 
spirál rugó köti össze.  

A megfeszülő spirál rugó a pálcára egy „N” nagyságú forgatónyomatékot fejt ki. Az „N” 
akkor zérus, ha a pálca függőlegesen „felfelé” áll. Ha a pálca a (+y) függőleges iránnyal „φ” 
szöget zár be, akkor a rugóban ébredő, visszatérítő „N”  forgatónyomaték nagysága N=D φ . 

 
a.) Határozza meg a rendszer Lagrange fügvényét! Válassza általános koordinátának a fent 

megnevezett „φ” szöget!  
b.) Adja meg a Lagrange 2 mozgásegyenletet! 
c.) A mozgásegyenlet alapján határozza meg az N(φ) függvényt! 
d.) Az N(φ)  ismeretében állapítsa meg, hogy az (m,b,D,g) adatoktól függően az ingának 

hány darab egyensúlyi helyzete van! Jelölje „φ0” az egyensúlyi helyzethez tartózó szögeket! 
e.) Rajzolja fel az egyensúlyi „φ0” szögeket tartalmazó V(φ) potenciális energia 

függvényeket és állapítsa meg, hogy stabilis vagy labilis egyensúly van-e ezekben a helyzetekben!   
f.) Legyen α+ϕ=ϕ 0  , ahol  0ϕ<<α ! Határozza meg a stabil  egyensúlyi „φ0” szögek 

körüli kis amplitúdójú α(t)  rezgések ω körfrekvenciáit!  
g.) Határozza meg a labilis  egyensúlyi „φ0” szög  kis környezetében ( α+ϕ=ϕ 0  , és  

0ϕ<<α ) az inga φ(t) mozgásfüggvényét, ha az kis 0Ω  kezdő szögsebességgel indul el!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C8.)  feladat 
 Milyen annak a (hengerszimmetrikus) pohárnak az alakja, amelynek a belső felületén a vízszintes 
vo sebességgel ellökött pontszerű test vízszintes körpályán mozog, függetlenül attól, hogy milyen 
magasságban indították el?  

A feladatot Lagrange I egyenlettel kell megoldani! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


