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MECHANIKA 1 A) HF 09. 

 
A25 .) 
 Tekintsük az ábrán látható, az (x,y) függőleges síkban lévő, két egyforma méretű és tömegű, 
homogén, tömör tárcsából álló mechanikai rendszert! A tárcsák tömege „m”, a sugaruk „R”. A felső tárcsa 
a rögzített tengelye körül súrlódásmentesen  foroghat. A tárcsára csavart nyújthatatlan, igen vékony fonalat 
a másik végénél kezdve a másik tárcsára csévéltük fel. A nyugalomból induló, szabadon elengedett tárcsa 
(lengés nélkül) függőlegesen süllyed lefelé, miközben a fonál letekeredik a tárcsákról. A g!  mutasson a 
„+y” tengely irányába!  
 
 a.) Mekkora a rendszer szabadsági fokainak száma? 
 b.) Válasszon általános koordinátákat úgy, hogy legyen köztük a tárcsák elfordulását megadó 1ϕ  
és/vagy 2ϕ  szög is! 
 c.) Síkmozgást feltételezve, írja fel a rendszerben a kényszerfeltételeket!  
 d.) Adja meg  a redszer kinetikus energiáját! (Figyeljen az alsó tárcsa transzlációs mozgására is!) 
 e.) Adja meg  a redszer potenciális  energiáját! 
 f.) Adja meg a rendszer Lagrange függvényét! 
 g.) Írja fel a Lagrange2 mozgásegyenlete(ke)t!  
 h.) Bizonyítsa be a mozgásegyenletből, hogy nyugalomból induló mozgás esetén  φ1 −φ2 = cst .! 
Ezt felhasználva határozza meg a felső tárcsa mozgását! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A26.)   
 Adott, az ábrán látható, a függőleges (x,y) síkban mozgó mechanikai rendszer. A g!  mutasson  „–
y” tengely irányába!  
 Az „R” sugarú, homogén korong tömege elhanyagolható. A koronghoz erősített „a” hosszúságú 
merev pálca tömege nulla. A pálca végén lévő pontszerű test tömege „m”. A korong csúszásmentesen 
gördül a vízszintes „x” tengelyen. A pálca helyzetét a függőlegessel bezárt „φ” szögével jellemezzük.  
 a.) Határozza meg a rendszer szabadságfokainak számát!  
 b.) Válassza általános koordinátának a φ szöget, és fejezze ki a tömegpont (x,y) Descartes 
koordinátáit ezzel! 
 c.) Határozza meg a rendszer Lagrange-függvényét!  
 d.) Közelítse a Lagrange-függvényt φ<<1 esetén! 
 e.) Írja fel a Lagrange 2 mozgásegyenlete(ke)t φ<<1 esetén, és határozza meg a rendszer mozgását! 
 
 f.) (EXTRA gyakorlásra!) Hogyan módosul az eredmény, ha a korong „M” tömegét nem lehet 
elhanyagolni?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A27.)  
 Adott az ábrán látható, a függőleges (x,y) síkban elhelyezett mechanikai rendszer.  
Az „R” sugarú, „m” tömegű, homogén korong a függőleges falon csúszásmentesen gördül. A korong 
tengelyét egy „0” nyugalmi hosszúságú, „D” rugóállandójú rugó köti a falhoz. A korongra csévélt 
nyújthatatlan, súlytalan fonálon egy „m/2” tömegű pontszerű test függ. Ez a test csak függőleges irányban 
mozoghat, azaz nem végez lengéseket.  
 a.) Hány szabadsági fokú ez a rendszer és miért?  
 b.) Válassza általános koordinátának a korong „y” koordinátáját.  Adja meg a redszer kinetikus 
energiáját! (Segítség: Adja meg a kapcsolatot a korong elfordulása, valamint tömegközéppontjának „dy” 
elmozdulása, ill. a tömegpont elmozdulása között!)  
 c.) Adja meg  a redszer potenciális  energiáját! 
 d.) Adja meg a rendszer Lagrange függvényét! 
 e.) Írja fel a Lagrange2 mozgásegyenlete(ke)t!  
 f.) A mozgásegyenlet alapján határozza meg a rendszer egyensúlyi helyzetét és az ehhez tartozó y0 
érétéket!  
 h.) Határozza meg  az y(t) függvényt!  
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B17.) 
 Függőleges helyzetű, rögzített, „a” sugarú hengeres rúd végét egy „a” sugarú gömbfelülettel 
legömbölyítettük. Vegyünk egy igen vékony falú, merev, zérus tömegű, „2a” sugarú, félgömbhéjat és a 
peremére erősítsünk egy „m” tömegű gyűrűt! Helyezzük a félgömbhéjat a legömbölyített  
rúd tetejére úgy, hogy a gyűrű vízszintes legyen! A félgömböt kitérítjük ebből az egyensúlyi helyzetéből és 
az kis amplitúdóval billeg úgy, hogy nem csúszik meg. 
 A billegés azt jelenti, hogy a gyűrű középpontja a csak függőleges síkban mozog. A félgömb 
helyzetét a gyűrű síkjának a vízszintessel bezárt „ϕ ” szögével jellemezzük.  
 
 a.) Adja meg a csúszásmentes billegésből adódó kényszerfeltételt!  
 b.) Határozza meg a rendszer szabadságfokát és válasszon általános koordinátá(ka)t úgy, hogy 
legyen közötte a φ szög is! 
 c.) Határozza meg a billegő gömbhéj kinetikus energiáját! 
 d.) Határozza meg a rendszer potenciális energiáját!   
 e.) Adja meg  a rendszer Lagrange függvényét! 
 f.) Írja fel a Lagrange2 mozgásegyenlete(ke)t!  
 g.) Határozza meg a gömbhéj kis amplitúdójú „ϕ (t)” mozgásfüggvényét!  
 
 h) (EXTRA, gyakorlásra!) Helyezzük a szóban forgó  félgömbhéjat a legömbölyített rúdra úgy, 
hogy annak egyensúlyi helyzete 0ϕ=ϕ  szögnél legyen! Miként módosul ez előzőekben kapott  

( )t)t( 0 γ+ϕ=ϕ  időfüggvény ha ( ) 0ϕ<<γ t ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B18.)  
 Adott a mellékelt ábrán látható mechanikai elrendezés.  
Az  elhanyanyagolható tömegű, hosszú, keskeny, merev lap végeinél lévő tengelyek egymástól „3a” 
távolságra vannak. Az egyik tengelyt egy vízszintes síklapon átfúrt lyukba illesztettük  Ezáltal a merev lap 
a vízszintes síkban szabadon foroghat. A merev lap másik tengelyére egy  „M” tömegű, „a” sugarú, tömör, 
homogén korongot csapágyaztunk. A korogra egy vékony, nyújthatatlan fonalat csévéltünk. A vízszintes 
lapon átmenő tengelybe egy függőleges (a síkon átmenő) lyukat fúrtunk. Ezen a lyukon átfűztük a  fonal 
szabad végét, majd reá  egy „m” tömegű kis testet lógattunk. 
 A rendszert kezdetben nyugalomban tartjuk, majd elengedjük.  
 A fémlap vízszintes elfordulását a „φ” szöggel jellemezzük. A korongnak a fémlaphoz képesti 
elfordulását az „α” szög adja meg. Jelölje „x” az „m” tömegnek a sík aljától mért távolságát!  
 
 a.) Határozza meg a fonál letekeredését leíró matematikai formulát!  
 b.) Határozza meg a rendszer szabadságfokát és válasszon általános koordinátá(ka)t úgy, hogy 
legyen köztűk az „α” és/vagy a „φ” szög!  
 c.) A választott általános koordináták ismeretében határozza meg a korong teljes (transzlációs + 
rotációs) kinetikus energiáját!  
 d.) A választott általános koordináták ismeretében határozza meg az „M” tömeg kinetikus 
energiáját! 
 e.) Írja fel a rendszer Lagrange függvényét! 
 f.) Írja fel a Lagrange2 mozgásegyenlete(ke)t!  
 g.) Határozza meg az φ (t) függvényt!  
 h.) Határozza meg az x(t) függvényt!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C9.)  feladat 
 
 Függőleges (x,y) síkban egy rögzített, „R” sugarú, domború, félkör alakú tárcsa helyezkedik el. 
Egy „a” hosszúságú, „b” magasságú,  merev, homogén „m” tömegű (vékony) lap a félkör alakú tárcsa 
tetején csúszásmentesen billeghet. A lap helyzetét a tárcsával érintkező „a” oldalának a vízszintessel 
bezárt φ szöge adja meg. Legyen ez az általános koordináta!  
  
 a.) Az { }ϕ,,, baR  adatok segítségével adja meg a csúszásmentes billegés feltételét! 
 b.) Csúszásmentes gördülés esetén, adott „ µ ” súrlódási tényezőnél,  mekkora a maximális 
elmozdulást  jelentő „φM” szög?  
 b.) Határozza meg a rendszer L Lagrange függvényét és a mozgást megadó Lagrange 2. 
differenciál egyenetet!  
 c.) Oldja meg a mozgásegyenletet „φ<<1” kis kitérésekre! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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