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Előszó a magyar kiadáshoz
Landau első tanulmányai 1925-ben jelentek meg, a kvantummechanika megszületésének esztendejében. (Lev
Davidovics ekkor tizenhét éves volt és harmadéves egyetemi hallgató.) 1927-ben (tizenkilenc évesen)
megalkotta a sűrűségmátrixot, amelyet Neumann János csakhamar az atomfizika egyik legalapvetőbb és
legpraktikusabb fogalmává fejlesztett. Landau neve kezdettől fogva eggyé forrott az új fizikával. Keze nyomát,
gondolkodásmódját őrzi annak minden fejezete.
A Nobel-díjat 1962-ben a másodfajú fázisátalakulások termodinamikájának kidolgozásáért kapta meg.
Gondolkodásmódjának legegyénibb vonása, hogy a klasszikus fizika bevált fogalomalkotásait (hanghullámok,
lökéshullámok, örvénytételek, párolgási jelenségek, az egész leíró termodinamika) a kvantumtérelmélet elvont
magasrendű matematikájával eggyé ötvözni képes. Így jut el a mai fizika atomfizikai, anyagszerkezeti,
nagyenergiájú laboratóriumaiban megszületett váratlan – és mások számára érthetetlen – mérési eredmények
olyan értelmezéséig, amely az anyag viselkedésének alapvetően lényeges vonásait tárja elénk.
A szuprafolyékony hélium, az atommag-anyag, sőt a kozmikus sugárzás energiáin ütköző protonok „felolvadt”
anyagának mozgását, kollektív gerjesztéseit egyaránt ő ismertette meg velünk. Egyszázad Kelvin-fokos hidegtől
ez ezerbillió Kelvin-fokos forróságig terjed munkaterülete. Szemében a természet oszthatatlan, ezért Landau
agya sem ismeri a specializáció korlátait.
1956-ban a K-mezonok szétesésénél és polározott atommagok béta-bomlásánál furcsa aszimmetriákat figyeltek
meg. Kínálkozik a matematikai formalizmus keresése. A mérési görbék és a képletek mögött Landau veszi
észre, hogy a természet számára a bal és a pozitív rokon értelmű szavak, ugyanígy a jobb és a negatív is, csak mi
– tökéletlen érzékszervekkel tapogatózó emberek – halljuk őket különbözőknek. Szemében a bal és jobb
geometriai kettőssége eggyé olvad a pozitív és negatív töltés fizikai kettősségével, ezáltal a természet váratlanul
szép egységét tárja elénk.
A fizika elért eredményeire támaszkodó erőteljes intuíció vezeti és a friss felfedezések intellektuális vonzása.
Nem adott sokat a matematikai eleganciára és az axiomatikus szigorra. Gyerekfejjel ott volt a
kvantummechanika megszületésénél és a kvantumtérelmélet kibontakozásánál. Mesterének Niels Bohrt vallotta.
Amikor az elmélet a matematikai bonyodalmak zsákutcájába került, Bohr 70. születésnapjára kiadott kötetben
Landau vetette fel a kvantumelektrodinamika struktúrájának perturbáció számításos közelítéseken túllépő
ellenőrzését. Programja és tézisei óriási vihart kavartak, írása matematikai támadások centrumába került – és
elindította a kvantumtérelmélet reneszánszát. Máig fáradságos munkával sikerült megérteni, mennyi mindenben
igaza volt Landaunak.
Az „Elméleti fizika” eddig megjelent nyolc kötete a modern fizika legegyetemesebb tudású alakjának, Lev
Landaunak a gondolkodásmódját tükrözi. A napjainkra egységessé érett egzakt természettudomány egzakt
elméleti alapjainak átfogó bemutatása fekszik előttünk. Lapozzuk át ezt az első kötetet, amely Galilei és Newton
mechanikáját tárgyalja. Mindenütt ott érezhetjük a modern fizika elvi felismerései által hozott fogalmi tisztulást.
Elkerülhetjük a történelmi fejlődés buktatóit, zsákutcáit, kacskaringóit. Nemes egyszerűségében bontakozik ki
előttünk minden természettudomány kiindulópontja, a klasszikus mechanika. A feladatok pedig az alkalmazások
olyan aktuális sorozatát, köztük az atomfizikai problémák olyan gazdag választékát tárják elénk, hogy egy
pillanatig sem álmosít a múlt századok poros hangulata. A Landau–Lifsic-köteteket olvasva, szüntelenül
érezzük, hogy a fizikának nincs fontos és kevésbé fontos fejezete. Mindegyik tudományág a természet egy-egy
arcát tárja elénk, és a mi hivatásunk a teljes természet megértése.
Az „Elméleti fizika” köteteit Landau egyik legkiválóbb tanítványával és munkatársával, E. M. Lifsiccel együtt
írta. Lifsicet ismerik és tisztelik a fiatalabb magyar fizikusok is, elsősorban a szilárdtest-fizikusok. Sokban az ő
lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy a nyolc kötet világos stílusban, egyszerű matematikával tárja elénk
az elméleti fizika nyolc fejezetét. Lifsic érdeme, hogy Landau tragikus balesete ellenére teljessé egészülhetett ki
az „Elméleti fizika” sorozat.
Landau szovjet fizikusok sorát nevelte világhírű tudóssá. Aki vele akart dolgozni, annak belépőként le kellett
vizsgáznia a „Landau-minimumból”. Ebből született meg ez a nyolc kötet. A Landau–Lifsic-könyveket
egyértelműen a világ legkiválóbb fizikatankönyvének tartják. Amikor angolra is lefordították ezeket, elámult a
nemzetközi tudósvilág, a könyvből állandó tudományos bestseller lett. Kemmer méltatta a könyvet: „Amióta ezt
olvastam, csak azóta értem meg a szovjet tudomány sikereit!”
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Előszó a magyar kiadáshoz

Szeretnénk, ha a Landau–Lifsic-köteteket úgy adhatnánk a magyar olvasó kezébe, hogy itthon is érezzék e
könyvek utolérhetetlen egyszerűségét, mélységét, elevenségét, tisztaságát. Jobban felfogják általuk a
természetet, amelyben élni és amelyet érteni emberi feladatunk és fizikusi hivatásunk.
Budapest, 1973. január 1.
MARX GYÖRGY
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Előszó az orosz nyelvű első
kiadáshoz
Ezzel a kötettel elkezdjük „Elméleti fizika” című sorozatunk kiadását. A végleges terv most a következő: 1.
Mechanika. 2. Klasszikus erőterek. 3. Kvantummechanika (nem relativisztikus elmélet). 4. Relativisztikus
kvantumelmélet. 5. Statisztikus fizika. 6. Hidrodinamika. 7. Rugalmasságtan. 8. Elektrodinamika közegekben. 9.
Fizikai kinetika.
Az első kötet első kiadását 1940-ben jelentette meg L. Landau és L. Pjatyigorszkij. Bár a tárgyalás általános
menete változatlan maradt, a könyvet lényegesen átdolgoztuk, és teljesen újra írtuk.
Köszönetet mondunk I. E. Dzsjalosinszkijnek és L. P. Pitajevszkijnek azért a segítségért, melyet a könyv
korrektúrájának átolvasásában nyújtottak.
Moszkva, 1957. július
L. D. LANDAU E. M. LIFSIC
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Előszó az orosz nyelvű második
kiadáshoz
Az új kiadásnál nem merült fel annak szükségessége, hogy a könyvet átdolgozzuk. A sajtóhibák kijavítása
mellett csak néhány pótlólagos megjegyzést és feladatot fűztünk a könyv egyes részeihez, s megváltoztattuk a
44.§-t.
Ennek a könyvnek a tanulmányozásánál az „elméleti minimum” keretein belül az elméleti fizikusok számára
ajánlható a 27., 29., 30. és 37.§ elhagyása.
1964. szeptember
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Előszó az orosz nyelvű harmadik
kiadáshoz
A könyv második kiadása alig különbözött az elsőtől. Nem merült fel lényeges átdolgozás szükségessége a
harmadik kiadás előkészítésekor sem. Ezért a könyv legnagyobb része az előző kiadás utánnyomása (egyes
sajtóhibák kijavításával). Csak az adiabatikus invariánsoknak szentelt utolsó paragrafusokat dolgoztuk át,
egészítettük ki L. P. Pitajevszkijjel közösen.
1972. július
E. M. LIFSIC
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1. fejezet - I. fejezet A
MOZGÁSEGYENLETEK
1. 1.§. Általános koordináták
A mechanika egyik alapvető fogalma a tömegpont.1Olyan anyagi testet hívunk így, amelynek méretei
elhanyagolhatók mozgásának leírása szempontjából. Természetesen az adott feladat konkrét feltételeitől függ,
hogy ez az elhanyagolás lehetséges-e. Így a bolygókat tömegpontnak lehet tekinteni a Nap körül végzett
keringésük tanulmányozásakor, viszont magától értetődően nem, ha a tengelyük körüli forgásukat vizsgáljuk.
A tömegpont helyzetét a térben az helyzetvektor adja meg, amelynek komponensei az
koordináták. -nek a idő szerinti deriváltja:

Descartes-

a sebesség, a
második derivált pedig a pont gyorsulása. Később, amint ez szokásos, az idő szerinti
deriválást pontozással jelöljük:
.
Az

tömegpontból álló rendszer helyzetének meghatározásához

számú helyzetvektort kell megadnunk,

azaz
koordinátát. Általában, ha a rendszer helyzetének egyértelmű megadásához számú független
mennyiség szükséges, azt mondjuk, hogy a rendszer szabadsági fokainak száma ; az adott esetben
. A szóban forgó mennyiségek nem szükségképpen a pontok Descartes-koordinátái, és a feladat
feltételeitől függően kényelmesebb lehet valamilyen más koordináták választása. Az olyan tetszőleges
,
,
…,
mennyiségeket ( a szabadsági fok), amelyek teljesen leírják a rendszer elhelyezkedését, általános
koordinátáknak nevezzük, a

deriváltakat pedig általános sebességeknek.

Az általános koordináták értékei azonban még nem határozzák meg az adott időpillanatban a rendszer
„mechanikai állapotát” abban az értelemben, hogy nem írják elő a rendszer helyzetét a későbbi időpontokban.
A koordináták adott értékei mellett a rendszernek tetszőleges sebességei lehetnek, s ezektől függően a rendszer
helyzete is más és más lehet a következő időpillanatban (azaz végtelenül kis

idő múlva).

A koordináták és sebességek egyidejű megadása, mint a tapasztalat mutatja, teljesen jellemzi a rendszer
állapotát, és elvben lehetővé teszi, hogy előre megmondjuk későbbi mozgását. Matematikai szempontból ez azt
jelenti, hogy az összes koordináta és sebesség egy adott időpillanatban egyértelműen meghatározza a
gyorsulások2 értékeit is ugyanebben a pillanatban.
Azokat az összefüggéseket, amelyek összekapcsolják a gyorsulásokat a koordinátákkal és sebességekkel,
mozgásegyenleteknek hívjuk. A
függvényekre ezek másodrendű differenciálegyenletek, amelyek
megoldása elvben lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a kérdéses függvényeket, vagyis a mechanikai rendszer
mozgásának pályáit.

2. 2.§. A legkisebb hatás elve
A mechanikai rendszerek mozgástörvényeinek legáltalánosabb megfogalmazását az úgynevezett legkisebb hatás
elve (más néven Hamilton-elv) adja. E szerint az elv szerint minden mechanikai rendszert egy adott

1

„Tömegpont” helyett gyakran „részecskéről” beszélünk.

2

A jelölések rövidsége kedvéért

gyakran a

,

, …,

, koordináták együttesét fogja jelölni (és hasonlóan

1
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függvény jellemez, melyet röviden
tesz eleget.

-nek is írunk, és a rendszer mozgása a következő feltételnek

Jellemezzék a rendszer helyzetét a
és
Ekkor e két helyzet között úgy mozog a rendszer, hogy az

időpillanatban a

, illetve

koordináták.

1.1. egyenlet - (2,1)

integrál minimális értéket vesz fel.3 Az
integrált pedig hatásfüggvénynek.

függvényt az adott rendszer Lagrange-függvényének hívjuk, a (2,1)

Az a tény, hogy a Lagrange-függvény csak -t és -ot tartalmazza, és magasabb ,
, … deriváltakat nem,
azt fejezi ki, hogy a mechanikai állapotot teljesen meghatározza a koordináták és sebességek megadása.
Térjünk rá azoknak a differenciálegyenleteknek a levezetésére, amelyek megoldják a (2,1) integrál
minimumfeladatát. A képletek egyszerűbb írása érdekében tegyük fel először is, hogy a rendszer csak egyetlen
szabadsági fokkal rendelkezik, így mindössze egy
Legyen
növekszik, ha

függvényt kell meghatározni.

éppen az a függvény, amelyre

a minimumát felveszi. Ez azt jelenti, hogy

-t tetszőleges más

1.2. egyenlet - (2,2)

függvénnyel helyettesítjük, ahol

kis értékeket felvevő függvény a

időintervallumon (ezt a függvényt

variációjának nevezzük); mivel a

minden (2,2) alakú,összehasonlításra kerülő függvénynek ugyanazt a
következőnek kell teljesülnie:

, illetve

-től
és

-ig terjedő
időpontban

értéket kell felvennie, a

1.3. egyenlet - (2,3)

Ha

-t

-val helyettesítjük,

megváltozását az

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a legkisebb hatás elve ilyen megfogalmazásban nem mindig igaz a mozgás egész pályájára, hanem
csak a pálya elég kis szakaszára; az egész pályára a (2,1) integrál csak extremális, de nem feltétlenül minimális. Ez a körülmény azonban
egyáltalán nem lényeges a mozgásegyenletek levezetésekor, amelyben csak az extrémumfeltételt használjuk fel.
3

2
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különbség adja meg. Ennek a

és

hatványai szerint kifejtett alakja (az integrandusban) elsőrendű

tagokkal kezdődik.
minimumának szükséges feltétele az, hogy ezeknek a tagoknak az összege, amelyet az
integrál első variációjának (általában egyszerűen variációjának) nevezünk, nullát adjon. Ily módon a legkisebb
hatás elvét
4

1.4. egyenlet - (2,4)

alakban írhatjuk, vagy a variáció végrehajtásával:

Figyelembe véve, hogy

, a második tagot parciálisan integrálva:

1.5. egyenlet - (2,5)

Az első tag ebben a kifejezésben a (2,3) feltétel miatt eltűnik. Így egy olyan integrál marad, amelynek nullának
kell lennie tetszőleges
értékek mellett. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha az integrandus azonosan
nulla. Így tehát a következő egyenletet kapjuk:

Több szabadsági fok esetén a legkisebb hatás elvében
különböző
függetlenül variálnunk. Nyilvánvaló, hogy ekkor egyenletet kapunk:

1.6. egyenlet - (2,6)

4

Általában extrémumának.

3
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Ezek a keresett differenciálegyenletek a mechanikai rendszer Lagrange-egyenletei.5 Ha az adott mechanikai
rendszer Lagrange-függvénye ismeretes, akkor a (2,6) egyenletek adják meg a kapcsolatot a gyorsulások,
sebességek és a koordináták között, azaz a Lagrange-egyenletek a rendszer mozgásegyenletei.
Matematikai szempontból nézve, a (2,6) egyenletek

számú másodrendű differenciálegyenletből álló

egyenletrendszert alkotnak az számú ismeretlen
függvényre vonatkozóan. Ennek a rendszernek az
általános megoldása
tetszőleges állandót tartalmaz. Ezek meghatározásához és ezzel együtt a mechanikai
rendszer mozgásának teljes meghatározásához ismernünk kell a rendszer állapotát valamely időpillanatban
jellemző kezdeti feltételeket, például az összes koordináta és sebesség kezdeti értékeit.
Álljon a mechanikai rendszer két részből, melyek közül az egyiket

-val, a másikat

-vel jelöljük. Ha a két

rendszer külön-külön zárt lenne, az
, illetve
Lagrange-függvény írná le őket. Ha a két részt annyira
eltávolítjuk egymástól, hogy a köztük levő kölcsönhatás elhanyagolható, az egész rendszer Lagrange-függvénye
határesetben a

alakot ölti. A Lagrange-függvényeknek ez az additivitása azt fejezi ki, hogy az egyes független részek
mozgásegyenlete nem tartalmazhat a rendszer más részeire vonatkozó mennyiségeket.
Nyilvánvaló, hogy a mechanikai rendszer Lagrange-függvényének egy állandóval való megszorzása nem
jelentkezik a mozgásegyenletben. Ebből, úgy tűnik, lényeges határozatlanság eredhet: különböző, izolált
mechanikai rendszerek Lagrange-függvényét tetszőleges különböző számmal meg lehetne szorozni.
A Lagrange-függvények additivitása megszünteti ezt a határozatlanságot: minden fizikai rendszer Lagrangefüggvényét csak ugyanazzal a számmal és csak egyidejűleg lehet megszorozni; ez pedig egyszerűen azt a
természetes önkényt tükrözi, hogy ennek a fizikai mennyiségnek a mértékegységét tetszés szerint választhatjuk
meg; erre a kérdésre még visszatérünk a 4.§-ban.
Még a következő általános észrevételt kell tennünk. Tekintsünk két Lagrange-függvényt,
-t, amelyek egymástól csak egy

-t és

függvény teljes időderiváltjában különböznek:

E két függvény segítségével megadott (2,1) integrálok az

összefüggésnek tesznek eleget, azaz olyan tagokban különböznek egymástól, amelyek eltűnnek a hatásintegrál
variációjánál. Így a
változatlan marad.

feltétel megegyezik a

feltétellel, s a mozgásegyenletek alakja

Ezek szerint a Lagrange-függvény csak a koordináták és az idő egy tetszőleges függvényének teljes
időderiváltja erejéig van meghatározva.

3. 3.§. A Galilei-féle relativitási elv
5

A variációszámításban, amely a (2,1) alakú integrálok extrémumának meghatározásával foglalkozik, Euler-egyenleteknek nevezik őket.

4
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A mechanikai jelenségek tanulmányozása céljából valamilyen vonatkoztatási rendszert kell választanunk.
A különböző vonatkoztatási rendszerekben általában különbözők a mozgástörvények. Ha tetszőleges
vonatkoztatási rendszert választunk, előfordulhat, hogy egészen egyszerű jelenségek törvényei is igen bonyolult
formát öltenek. Természetes módon merül fel az a feladat, hogy olyan vonatkoztatási rendszert keressünk,
amelyben a mechanikai törvények a legegyszerűbb alakúak.
A fizikai tér tetszőleges vonatkoztatási rendszerben nem homogén és nem [izotrop]. Ez azt jelenti, hogy más
testekkel kölcsön nem ható test számára a tér különböző helyei és különböző irányai mechanikailag nem
ekvivalensek. Ugyanez vonatkozik az időre is, amely általános esetben nem homogén, azaz a különböző
pillanatok nem ekvivalensek. Nyilvánvalók azok a komplikációk, amelyeket a térnek és az időnek ezek a
tulajdonságai a mechanikai leírásban okoznának. Így például egy szabad test (vagyis amely nincs alávetve külső
hatásoknak) nem maradhatna nyugalomban: ha a test sebessége valamely időpillanatban nulla is, a következő
pillanatban a test már mozogni kezdhet valamely irányban.
Kiderül azonban, hogy mindig lehet olyan vonatkoztatási rendszert találni, amelyben a tér homogén és izotrop,
az idő pedig homogén. Az ilyen rendszert inerciarendszernek nevezzük. Ha ebben a szabad test valamely
időpillanatban nyugalomban van, akkor korlátlan ideig nyugalomban is marad.
Néhány következtetést azonnal le tudunk vonni a szabadon mozgó tömegpont inerciarendszerbeli Lagrangefüggvényének alakjára. A [tér] és az [idő homogenitása] azt jelenti, hogy ez a függvény nem tartalmazhatja
expliciten sem az
helyzetvektort, sem a
időt, azaz
csak a
sebesség függvénye lehet. A tér
izotropiájának következményeként a Lagrange-függvény nem függhet a
vektor irányától, csak az abszolút
értékétől, vagyis csak a

mennyiségtől:

1.7. egyenlet - (3,1)

Mivel a Lagrange-függveny nem függ

Ebből

, ezért a Lagrange-egyenlet:6

-től,

következik. Mivel pedig

csak a sebesség függvénye, az adódik, hogy

1.8. egyenlet - (3,2)

Ily módon arra a következtetésre jutottunk, hogy inerciarendszerben minden szabad mozgás állandó nagyságú és
irányú sebességgel megy végbe. Ez a tehetetlenség törvénye.
Ha egy adott inerciarendszer mellett bevezetünk egy másikat, mely hozzá képest egyenes vonalú egyenletes
mozgást végez, akkor a szabad mozgás törvényei erre az új rendszerre vonatkoztatva ugyanazok, mint az elsőre:
a szabad mozgás ismét állandó sebességgel valósul meg.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nemcsak a szabad mozgás törvényei azonosak ezekben a
rendszerekben, hanem a két rendszer minden más mechanikai vonatkozásban is teljesen ekvivalens. Így végtelen
sok inerciarendszer létezik, s ezek egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgásban vannak.
Mindezekben a rendszerekben a tér és az idő tulajdonságai azonosak, és megegyezik az összes mechanikai
törvény is. Ez a megállapítás a mechanika egyik legfontosabb elve: a Galilei-féle relativitási elv.

Egy skalár mennyiségnek egy vektor szerinti deriváltja az a vektor, amelynek komponensei egyenlők az adott mennyiségnek a vektor
megfelelő komponense szerinti deriváltjaival.
6

5
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A mondottak világosan mutatják az inerciarendszerek kitüntetett tulajdonságait, amelyek miatt szinte
kizárólagosan ezeket a rendszereket használjuk a mechanikai jelenségek tanulmányozásához. A továbbiakban
mindenütt, ha az ellenkezőjét külön nem állítjuk, csak inerciarendszereket tekintünk.
Az összes, végtelen sok ilyen rendszer teljes mechanikai ekvivalenciája egyúttal azt is mutatja, hogy nincs
„abszolút” vonatkoztatási rendszer, amelyet előnyben részesíthetnénk a többivel szemben.
vonatkoztatási rendszer

Mozogjon a
és

pontnak az

sebességgel a

rendszerhez képest; ekkor ugyanannak a

helyzetvektora között az

1.9. egyenlet - (3,3)

összefüggés áll fenn; itt feltettük, hogy az idő azonos mindkét rendszerben:

1.10. egyenlet - (3,4)

Az abszolút idő feltételezése a klasszikus mechanika egyik alapvető kiindulópontja.7
A (3,3) és (3,4) képleteket Galilei-transzformációnak nevezzük. A Galilei-féle relativitási elvet úgy is
megfogalmazhatjuk, hogy a mechanikai mozgásegyenletek invariánsok ezzel a transzformációval szemben.

4. 4.§. A szabad tömegpont Lagrange-függvénye
A Lagrange-függvény alakjának meghatározására rátérve, tekintsük először a legegyszerűbb esetet: a szabad
tömegpont mozgását inerciarendszerben. Mint már láttuk, ebben az esetben a Lagrange-függvény csak a
sebesség négyzetétől függhet. Ennek a függésnek a konkrét formáját a Galilei-féle relativitási elv alapján
határozhatjuk meg. Ha a
képest, akkor

inerciarendszer végtelen kis

sebességgel mozog a

inerciarendszerhez

. Mivel a mozgásegyenleteknek mindkét vonatkoztatási rendszerben azonos

alakúaknak kell lenniük, az

Lagrange-függvénynek olyan

függvénybe kell átmennie, amely

-től csak a koordináták és az idő egy függvényének teljes időderiváltjában különbözik (lásd a 2.§
végét).
Így tehát:

Ezt a kifejezést

hatványai szerint kifejtve, és a magasabb rendű tagokat elhanyagolva:

A jobb oldalon álló második tag csak akkor lesz idő szerint teljes derivált, ha lineárisan függ a
Ezért
arányos:

7

sebességtől.

nem függ a sebességtől, azaz a Lagrange-függvény a vizsgált esetben a sebesség négyzetével

A relativisztikus mechanikában ez a feltevés nem helytálló.

6
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Abból, hogy az ilyen alakú Lagrange-függvény – végtelen kis sebességű transzformációk esetében – eleget tesz
a Galilei-féle relativitási elvnek, azonnal következik, hogy a Lagrange-függvény akkor is invariáns, ha a
vonatkoztatási rendszer véges

sebességgel mozog a

-höz képest. Valóban:

vagy

A második tag teljes időderivált, és így elhagyható.
Az

állandót szokás szerint

-vel jelölve, a szabadon mozgó pont Lagrange-függvénye végül is az

1.11. egyenlet - (4,1)

alakot ölti. Az
mennyiséget az anyagi pont tömegének hívjuk. A Lagrange-függvény additivitása
következtében az egymással kölcsön nem ható tömegpontokra: 8

1.12. egyenlet - (4,2)

Hangsúlyozzuk, hogy csak az additivitási tulajdonság miatt nyer a tömeg ilyen értelmezése valóságos tartalmat.
Mint már a 2.§-ban említettük, a Lagrange-függvény mindig megszorozható egy tetszőleges állandóval; ez nem
jelenik meg a mozgásegyenletekben. A (4,2) függvény ilyen megszorzása a tömeg mértékegységének
megváltoztatását jelenti csupán; a különböző részecskék tömegének aránya – és csak ennek van valódi fizikai
értelme – változatlan marad.
Könnyű belátni, hogy a tömeg nem lehet negatív. Valóban, a legkisebb hatás elve szerint a tömegpontnak az 1
pontból a 2 pontba történő valóságos mozgásakor az

integrál minimumot vesz fel. Ha a tömeg negatív volna, akkor olyan pályára, amelyen a részecske kezdetben
gyorsan távolodik 1-től, aztán gyorsan közeledik 2-höz, a hatásintegrál tetszőleges nagy abszolút értékű negatív
értéket felvehetne, azaz nem létezne minimuma.9
Hasznos észrevenni, hogy

1.13. egyenlet - (4,3)
A részecskék megkülönböztetésére indexként a latin ábécé első betűit használjuk, a koordinátákat pedig az
indexeljük.
8

A lábjegyzet megjegyzése nem zavarja ezt a következtetést, mivel
sem lehet minimuma.
9

,

, , … betűkkel

esetén az integrálnak a pálya semmilyen kis szakaszán

7
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Ezért a Lagrange-függvény megalkotásához elég a
koordináta-rendszerben.

távolságelem négyzetét megtalálni a megfelelő

Descartes-koordinátákban például

, s így

1.14. egyenlet - (4,4)

Hengerkoordinátákban:

, s ebből:

1.15. egyenlet - (4,5)

Gömbkoordinátákban:

, és így:

1.16. egyenlet - (4,6)

5. 5.§. Pontrendszer Lagrange-függvénye
Tekintsük most olyan tömegpontok rendszerét, amelyek csak egymással állna kölcsönhatásban, külső testtel
nem; az ilyen (4,2) Lagrange-függvényéhez hozzáadjuk a koordináták egy adott függvényét (amely a
kölcsönhatás jellegétől függ).10 Ezt a függvényt

-vel jelöljük. Így tehát:

1.17. egyenlet - (5,1)

(

az

-adik pont helyzetvektora). Ez a zárt rendszer Lagrange-függvényénekáltalános alakja.

A

összeget a rendszer mozgási (kinetikus) energiájának, a
nevezzük.

10

függvényt pedig helyzeti (potenciális) energiájának

Ez az állítás az ebben a könyvben tárgyalt klasszikus – nemrelativisztikus – mechanikára vonatkozik.

8
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Az a tény, hogy a potenciális energia csak attól függ, milyen a tömegpontok elhelyezkedése ugyanabban az
adott pillanatban, azt jelenti, hogy az egyik részecske helyének megváltozása azonnal tükröződik az összes
többinek a mozgásán; azt lehet mondani, hogy a kölcsönhatás „pillanatszerűen” terjed. A kölcsönhatás
szükségszerűen ilyen jellegű a klasszikus mechanikában. Ez szoros kapcsolatban áll az elmélet alapvető
feltevéseivel: az abszolút idő létezésével és a Galilei-féle relativitási elvvel. Ha a kölcsönhatás nem terjedne
végtelen gyorsan, hanem véges sebességgel, akkor ez a sebesség más és más volna a különböző (egymáshoz
képest mozgó) vonatkoztatási rendszerekben, hiszen az idő abszolút volta miatt a sebességek szokásos
összeadását minden jelenségre automatikusan lehet alkalmazni. Ekkor azonban a kölcsönható testek
mozgástörvényei különbözők lennének a különböző inerciarendszerekben, ami ellentmond a Galilei-féle
relativitási elvnek.
A 3..§-ban az időnek csak a homogenitásáról beszéltünk. A Lagrange-függvény (5,1) alakja mutatja, hogy az idő
nemcsak homogén, hanem izotrop is, azaz mindkét irányban azonos tulajdonságú. Valóban, ha -t
-vel
helyettesítjük, akkor a Lagrange-függvény változatlan marad, következésképp változatlanok a
mozgásegyenletek is. Más szóval, ha a rendszerben lehetséges valamely mozgás, akkor mindig megvalósulhat a
[fordított mozgás] is, vagyis az, amelyben a rendszer ellenkező sorrendben halad végig ugyanazokon az
állapotokon. Ebben az értelemben a klasszikus mechanika törvényei szerint végbemenő minden mozgás
megfordítható.
A Lagrange-függvény ismeretében felírhatjuk a mozgásegyenleteket:

1.18. egyenlet - (5,2)

Beírva (5,1)-et:

1.19. egyenlet - (5,3)

A mozgásegyenleteknek ezt a formáját (5,3) egyenlet jobb oldalán fellépő

1.20. egyenlet - (5,4)

vektor neve az -adik pontra hatóerő. Az erő -val együtt csak az összes részecske koordinátáitól függ,
sebességétől nem. Az (5,3) egyenletek eszerint azt mutatják, hogy a részecskék gyorsulása csak a koordináták
függvénye.
A potenciális energia csak egy tetszőleges állandó hozzáadása erejéig meghatározott mennyiség; egy ilyen
állandó nem változtatja meg a mozgásegyenleteket. (Ez speciális esete annak, amit a 2.§-ban a Lagrangefüggvény nem egyértelműségéről mondtunk.) Az additív állandót a legtermészetesebben és a szokásnak
megfelelően úgy választhatjuk meg, hogy a helyzeti energia nullához tartson, ha a részecskék között a távolság
minden határon túl növekszik.
Ha a mozgás leírására nem Descartes-koordinátákat használunk, hanem tetszőleges
akkor a Lagrange-függvény előállításához végre kell hajtani a megfelelő
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transzformációt. Ezeket a kifejezéseket behelyettesítve az

függvénybe, megkapjuk a keresett Lagrange-függvényt, amely

1.21. egyenlet - (5,5)

alakú lesz, ahol
csak a koordináták függvénye. A kinetikus energia, mint látszik, általános koordinátákban
is a sebességek kvadratikus alakja, azonban függhet a koordinátáktól is.
Mindeddig csak zárt rendszerekről beszéltünk. Vizsgáljunk most egy nem zárt
rendszert, amely egy másik
rendszerrel hat kölcsön úgy, hogy
megadott mozgást végez. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy az
rendszer adott külső térben mozog (melyet a
rendszer hoz létre). Mivel a mozgásegyenleteket a legkisebb
hatás elvéből úgy kapjuk, hogy minden koordinátát függetlenül variálunk (mintha a többi ismeretes volna), az
rendszer
módon, hogy a

Lagrange-függvényét megkaphatjuk az
rendszer
koordinátákat az adott időfüggvényekkel helyettesítjük.

Feltéve, hogy az

ahol az első két tag az

Lagrange-függvényéből oly

rendszer zárt:

és a

rendszer mozgási energiája, a harmadik tag pedig közös helyzeti energiájuk.

helyett az adott időfüggvényeket behelyettesítve, a
tagot elhagyhatjuk, mert
az csak az időnek a függvénye (és ezért egy másik időfüggvény teljes időderiváltja), s így:

Tehát a külső térben mozgó rendszert a szokásos típusú Lagrange-függvény írja le azzal az egy különbséggel,
hogy most a potenciális energia expliciten is függhet az időtől.
Így egy részecske külső térben történő mozgásának Lagrange-függvénye általában

1.22. egyenlet - (5,6)

alakú; a mozgásegyenlet pedig

1.23. egyenlet - (5,7)

Homogén a tér, ha a részecskére minden pontban ugyanaz az
nyilvánvalóan:

[erő] hat. Ilyen térben a potenciális energia
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1.24. egyenlet - (5,8)

Befejezésül megjegyezzük a következőket a Lagrange-egyenleteknek különféle konkrét feladatokra való
alkalmazásához. Sokszor van dolgunk olyan mechanikai rendszerekkel, amelyekben a testek (tömegpontok)
kölcsönhatása [kényszer] alakjában jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy korlátozás érvényes a testek kölcsönös
helyzetére. A valóságban az ilyen kényszereket a testeknek rudakkal, fonalakkal, kapcsokkal stb. való
egymáshoz erősítése hozza létre. Ez a körülmény új tényezőt hoz be: a testek mozgását a testek érintkezési
helyén fellépő súrlódás kíséri, ennek következtében a feladat általában kivezet a mechanika keretei közül (lásd:
25.§). Azonban sok esetben a súrlódás a rendszerben oly gyenge, hogy a mozgásra gyakorolt hatását teljesen el
lehet hanyagolni. Ha ezenfelül a rendszer „összeerősítő elemeinek” tömegét is elhanyagolhatjuk, ezek szerepe
egyszerűen arra korlátozódik, hogy a rendszer szabadsági fokainak s számát a
számhoz viszonyítva
csökkentik. A rendszer mozgásának meghatározásához ismét (5,5) alakú Lagrange-függvényt használhatunk,
amelyben a független koordináták száma megfelel a szabadsági fokok tényleges számának.

5.1. Feladatok
Adjuk meg a következő rendszerek Lagrange-függvényét. A rendszerek homogén nehézségi erőtérben vannak; a
nehézségi gyorsulás .
1. [Kettős síkinga] (1. ábra).

1.1. ábra - 1. ábra.
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Megoldás. Válasszuk koordinátáknak azt a
függőlegessel. Ekkor az
pontra

és

szöget, amelyet az

, illetve

fonál zár be a

Ahhoz, hogy a második pont kinetikus energiáját megtaláljuk, fejezzük ki a pont
és
Descarteskoordinátáit a
és
szöggel (a koordináta-rendszer kezdőpontja legyen a felfüggesztési pont, az
tengely irányuljon függőlegesen lefelé):

Ezután

adódik. Végül:
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2. Olyan
(2. ábra).

tömegű [síkinga], amelynek

tömegű felfüggesztési pontja vízszintes egyenesen mozoghat

1.2. ábra - 2. ábra.

Megoldás. Legyen

az

pont koordinátája és

az inga fonalának a függőlegessel bezárt szöge, ekkor:

3. Olyan síkinga, amelynek felfüggesztési pontja
a) függőleges körpályán mozog állandó
b) vízszintes rezgést végez
c) függőleges rezgést végez

szögsebességgel (3. ábra);

körfrekvenciával;
körfrekvenciával.

1.3. ábra - 3. ábra.
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Megoldás. a) Az

pont koordinátái:

A Lagrange-függvény:

Itt elhagytuk azokat a tagokat, amelyek csak az idő függvényei, valamint az
kifejezés teljes időderiváltját.
b) Az

pont koordinátái:

A Lagrange-függvény (a teljes deriváltak elhagyása után):

c) Hasonló módon
14
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4. A 4. ábrán látható a rendszer: az
szögsebességgel forog e tengely körül.
Megoldás. Legyen
tengely

az

körül;

pont a függőleges tengelyen mozog, s az egész rendszer állandó

szakasznak a függőlegessel bezárt szöge,
.

Mindkét

pontra
. Az

, s ezért

az

pontnak az

pedig a rendszer elfordulási szöge a
ív
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elemi

elmozdulás:

felfüggesztési ponttól való távolsága

. A Lagrange-függvény:

1.4. ábra - 4. ábra.

menti

2. fejezet - II. fejezet MEGMARADÁSI
TÉTELEK
1. 6.§. Az energia
A mechanikai rendszer mozgásakor a rendszer állapotát meghatározó

számú

és

(

) mennyiség változik az időben. Léteznek azonban ezeknek olyan függvényei, amelyek
állandó értékűek az egész mozgás folyamán, s csak a kezdeti feltételektől függnek. Ezeket a függvényeket
[mozgásállandóknak] nevezzük.
Az szabadsági fokú zárt mechanikai rendszer független mozgásállandóinak száma
. Ez nyilvánvaló
a következő meggondolásokból. A mozgásegyenletek általános megoldása
tetszőleges állandót tartalmaz
(lásd a 14. oldalt). Mivel a zárt rendszer mozgásegyenlete az időt expliciten nem tartalmazza, az időszámítás
kezdőpontja tetszőlegesen választható meg, a mozgásegyenletek konstansai közül egy mindig az időhöz
hozzáadott

állandó alakjában vehető fel. A

számú

függvényből
-t kiküszöbölve, a
fejezhetjük ki; ezek lesznek a rendszer mozgásállandói.

állandókat

és

függvényeként

A mozgásállandók közül azonban nem mindegyik játszik egyformán fontos szerepet a mechanikában. Van
közöttük néhány, amelynek állandó volta igen mély eredetű: az idő és a tér alapvető tulajdonságaival – a
homogenitással és az izotropiával – kapcsolatos. Mindezeknek az úgynevezett megmaradó mennyiségeknek
fontos általános tulajdonsága, hogy [additívak;] olyan rendszerre, amelynek egyes részei között a kölcsönhatás
elhanyagolható, a mozgásállandók értéke megegyezik az egyes részekre vett értékek összegével.
Ezeknek a mennyiségeknek éppen az additivitás ad igen fontos szerepet a mechanikában. Tegyük fel például,
hogy két test egymással bizonyos ideig kölcsönhat. Mivel a mozgásállandók mindegyike a kölcsönhatás előtt és
után is egyenlő a testeken külön-külön felvett értékeinek összegével, ezeknek a mennyiségeknek a megmaradása
azonnal egy sor feltételt szab a testeknek a kölcsönhatás utáni állapotára, ha állapotuk a kölcsönhatás előtt
ismert.
Kezdjük az idő homogenitásából eredő megmaradási tétellel.
Az idő homogenitása miatt a zárt rendszer Lagrange-függvénye expliciten nem függ az időtől. Ezért a Lagrangefüggvény teljes időderiváltját a következő alakban írhatjuk:

(Ha a Lagrange-függvény az időt expliciten tartalmazná, akkor a jobb oldalon megjelenne a
deriváltat a Lagrange-egyenletből

-tal helyettesítve
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vagy

Ebből látható, hogy az

2.1. egyenlet - (6,1)

mennyiség változatlan a zárt rendszer mozgása során, azaz mozgásállandó. Ez a mennyiség a rendszer
energiája. Az energia additivitása közvetlenül adódik a Lagrange-függvény additivitásából, mivel (6,1) szerint
lineáris kapcsolat áll fenn a két függvény között.
Az energiamegmaradás nemcsak zárt rendszerekre igaz, hanem olyanokra is, amelyek állandó (vagyis időtől
független) külső térben mozognak; a fenti levezetésben a Lagrange-függvényről egyedül azt tettük fel, hogy
expliciten nem függ az időtől, s ez ebben az esetben is teljesül. Azokat a mechanikai rendszereket, amelyekben
az energia megmarad, konzervatívnak nevezzük.
Mint az 5.§-ban láttuk, zárt (vagy állandó külső térben mozgó) rendszer Lagrange-függvénye

alakú, ahol
a sebességek kvadratikus alakja. A homogén függvényekre vonatkozó ismert Euler-tétel
alkalmazásával:

Ezt (6,1)-be helyettesítve,

2.2. egyenlet - (6,2)

adódik; Descartes-koordinátákban:

2.3. egyenlet - (6,3)

Így tehát a rendszer energiáját két lényegesen különböző tag összegeként lehet előállítani: az egyik a kinetikus
energia, mely a sebességektől függ, a másik a potenciális energia, mely csak a koordináták függvénye.

2. 7.§. Az impulzus
Másik megmaradási tétel származik a tér homogenitásából.
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A tér homogén voltának következtében egy zárt rendszer mechanikai tulajdonságai nem változnak meg, ha a
rendszert mint egységes egészet önmagával párhuzamosan tetszőleges módon eltoljuk. Ennek megfelelően
tekintsük az végtelen kis eltolást, és követeljük meg a Lagrange-függvénytől, hogy legyen invariáns ezzel az
eltolással szemben.
A párhuzamos eltolás olyan transzformációt jelent, amelynél a rendszer minden pontja egyformán mozdul el,
vagyis
. A koordináták végtelen kis megváltoztatásakor, miközben a sebességek
változatlanok maradnak, az
Lagrange-függvény megváltozása a következő:

ahol az összegzés a rendszer minden tömegpontjára vonatkozik. Mivel
követelmény ekvivalens a

tetszőleges, a

2.4. egyenlet - (7,1)

követelménnyel. Az (5,2) Lagrange-egyenlet értelmében ebből

adódik. Ily módon arra a következtetésre jutottunk, hogy zárt mechanikai rendszerben a

2.5. egyenlet - (7,2)

vektormennyiség a mozgás folyamán állandó. A

mennyiséget a rendszerimpulzusának1 hívjuk.

Az (5,1) Lagrange-függvény differenciálásával az adódik, hogy az impulzus a tömegpontok sebességével a
következőképpen fejezhető ki:

2.6. egyenlet - (7,3)

Az impulzus additivitása nyilvánvaló. Továbbá – az energiával ellentétben – a rendszer impulzusa az egyes
részecskék

impulzusának az összege, attól függetlenül, hogy elhanyagolható-e a részecskék közötti kölcsönhatás, vagy sem.
Az impulzus mindhárom komponensére csak külső tér hiányában igaz a megmaradási tétel. Az impulzus egyegy komponense azonban külön megmaradó mennyiség lehet külső tér jelenlétében is, ha a potenciális energia
1

Más elnevezése: mozgásmennyiség.
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nem függ valamelyik Descartes-koordinátától. A megfelelő koordinátatengely mentén végrehajtott eltoláskor a
mechanikai rendszer tulajdonságai nyilvánvalóan nem változnak meg; ebből adódik, hogy az impulzusnak erre a
tengelyre való vetülete megmarad. Így a tengely irányába mutató homogén térben az impulzus és irányú
komponensei mozgásállandók.
A (7,1) kiindulási egyenletnek egyszerű fizikai jelentése van. A
részecskére ható
összege nulla:

derivált az

-adik

erő. Így a (7,1) egyenlet azt jelenti, hogy zárt rendszerben a részecskékre ható erők

2.7. egyenlet - (7,4)

Nevezetesen olyan rendszerre, amely mindössze két tömegpontból áll:
; az első testre a
második által gyakorolt erő nagyságban megegyezik, irányban ellentétes azzal az erővel, amellyel az első test a
másodikra hat. Ez a hatás-ellenhatás (akció-reakció) törvénye.
Ha a mozgást a
szerint képzett

általános koordinátákkal írjuk le, akkor a Lagrange-függvénynek az általános sebességek

2.8. egyenlet - (7,5)

differenciálhányadosait általános impulzusoknak, az

2.9. egyenlet - (7,6)

deriváltakat pedig általános erőknek nevezzük. Ezekkel a jelölésekkel a Lagrange-egyenletek alakja:

2.10. egyenlet - (7,7)

Descartes-koordinátákban az általános impulzusok megegyeznek a

vektorok komponenseivel. Általános

esetben a
mennyiségek a
, általános sebességek homogén lineáris függvényei, és egyáltalán nem a
sebességek és a tömegek szorzatai.

2.1. Feladat
Az

tömegű részecske

sebességgel mozog a tér egyik felében, ahol

rendelkezik, majd átlép a másik féltérbe, ahol helyzeti energiája szintén állandó,
részecske mozgásirányának megváltozását.

állandó helyzeti energiával
értékű. Határozzuk meg a

Megoldás. A potenciális energia nem függ a két félteret elválasztó síkban felvett tengelyek koordinátáitól. Ezért
a részecske impulzusának erre a síkra való vetülete megmarad. Jelölje
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normálisának

a

,

illetve

az

átmenet

és

.A

utáni

sebességgel

bezárt

szögét;

ekkor

sebességek kapcsolatát az energiamegmaradás adja, s végül:

3. 8.§. A tömegközéppont
Zárt mechanikai rendszer impulzusa különböző értékű a különböző (inerciális) vonatkoztatási rendszerekben.
Ha a

vonatkoztatási rendszer

sebességgel mozog a

részecskéknek ezekhez a rendszerekhez viszonyított
összefüggés áll fenn. Ezért a megfelelő

és

és

vonatkoztatási rendszerhez képest, akkor a
sebessége között a

impulzusértékek összefüggését a

képlet adja meg, vagy másként:

2.11. egyenlet - (8,1)

Nevezetesen, mindig létezik olyan
be a

vonatkoztatási rendszer, amelyben a teljes impulzus nulla. Beírva (8,1)-

értéket, azt kapjuk, hogy ennek a vonatkoztatási rendszernek a sebessége:

2.12. egyenlet - (8,2)

Ha a mechanikai rendszer teljes impulzusa nulla, akkor azt mondjuk, hogy nyugalomban van az adott
vonatkoztatási rendszerben. Ez igen természetes általánosítása az egyetlen tömegpont nyugalmáról kialakított
fogalmunknak. Ennek megfelelően a (8,2) képlet által meghatározott sebességet úgy értelmezhetjük, mint a
mechanikai rendszer „egységes egészként”, nem nulla impulzussal történő mozgásának sebességét. Látjuk tehát,
hogy az impulzus megmaradásának törvénye segítségével természetes módon definiálható a mechanikai
rendszernek mint egésznek nyugalmi állapota és sebessége.
A (8,2) képlet szerint a mechanikai rendszernek mint egésznek
az összefüggés áll fenn, ami egyetlen
a tényt úgy lehet megfogalmazni, hogy a tömeg additív.

impulzusa és

sebessége között ugyanaz

tömegű részecske impulzusa és sebessége között. Ezt

A (8,2) képlet jobb oldalát az

2.13. egyenlet - (8,3)
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kifejezés teljes időderiváltjaként lehet előállítani. Szavakban ez úgy foglalhatóössze, hogy az egységes egésznek
tekintett rendszer sebessége a (8,3) egyenlőséggel megadott helyzetvektor mozgásának sebességével egyezik
meg. A helyzetvektor által meghatározott pontot a rendszer tömegközéppontjának nevezzük.
Zárt rendszer impulzusának megmaradását úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a rendszer tömegközéppontja
egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ebben a formájában a megmaradási tétel a tehetetlenség törvényének
általánosítása, amelyet a 3.§-ban egyedül álló szabad tömegpontra vezettünk le. Egy tömegpont
tömegközéppontja egybeesik magával a tömegponttal.
Zárt rendszer mechanikai tulajdonságainak vizsgálata esetén természetes olyan vonatkoztatási rendszert
használni, amelyben a tömegközéppont nyugalomban van. Ezzel kizárjuk vizsgálódásainkból a rendszernek
mint egységes egésznek (általában érdektelen) egyenes vonalú egyenletes mozgását.
Az egységes egészként nyugalomban levő mechanikai rendszer energiáját belső energiának nevezzük, és
vel jelöljük. Ez a részecskéknek a rendszerben való viszonylagos mozgásából eredő kinetikus energiát és a
kölcsönhatásukból származó potenciális energiát foglalja magában. Az egységes egészként
sebességgel
mozgó rendszer teljes energiája:

2.14. egyenlet - (8,4)

Habár ez a képlet meglehetősen nyilvánvaló, megadjuk a levezetését. A mechanikai rendszer
energiája a

és

és

vonatkoztatási rendszerben a következőképp függ össze:

vagyis

2.15. egyenlet - (8,5)

Egyik vonatkoztatási rendszerről a másikra áttérve, ez a képlet adja meg az energia transzformáciőját, mint
ahogy a (8,1)összefüggés az impulzusét. Ha a
,

rendszerben a tömegközéppont nyugalomban van, akkor

, és ezzel meg is kaptuk a (8,4) képletet.

3.1. Feladat
Keressük meg a hatásintegrál transzformációját az egyik inerciarendszerről a másikra való áttérés esetére.
Megoldás. A Lagrange-függvény, amely a kinetikus és a potenciális energia különbsége, nyilvánvalóan a (8,5)
képlet szerint transzformálódik:
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Integráljuk ezt az egyenlőséget az idő szerint, így megkapjuk a hatásfüggvény keresett transzformációját:

ahol

a tömegközéppont helyzetvektora a

inerciarendszerben.

4. 9.§. Az impulzusmomentum
Rátérünk a tér izotropiájából eredő megmaradási tétel levezetésére.
A tér izotropiája azt jelenti, hogy zárt rendszer mechanikai tulajdonságai nem változnak meg, ha az anyagi
rendszert mint egységes egészet tetszőleges módon elforgatjuk a térben. Ezt tudva, vizsgáljuk a rendszer
végtelen kis elforgatását, és követeljük meg, hogy e forgatás hatására a Lagrange-függvény ne változzék meg.
Legyen a végtelen kis elforgatás vektora

, amelynek abszolút értéke egyenlő az elforgatás

iránya pedig megegyezik a forgatás tengelyével (úgy, hogy a forgatás iránya
alkosson).

szögével,

irányával jobb csavart

Határozzuk meg mindenekelőtt a (forgástengelyen levő) kezdőpontból az elforgatott rendszer valamely
tömegpontjához húzott helyzetvektor megváltozását egy ilyen forgatás esetén. A helyzetvektor végének lineáris
elmozdulása a forgás szögével

szerint fejezhető ki (5. ábra). Az elmozdulás vektora merőleges az
világos, hogy

és

2.16. egyenlet - (9,1)

2.1. ábra - 5. ábra.
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A rendszer elforgatásakor nemcsak a helyzetvektorok, hanem a részecskék sebességének iránya is megváltozik,
és minden vektor ugyanazon törvény szerint transzformálódik. Ezért a sebesség megváltozása az eredeti
koordináta-rendszerhez viszonyítva:

2.17. egyenlet - (9,2)

Helyettesítsük ezeket a kifejezéseket a Lagrange-függvény invarianciáját kifejező

egyenletbe, és használjuk fel a

és a

összefüggéseket:

Cseréljük meg ciklikusan a hármasszorzatok tényezőinek sorrendjét, és emeljük ki
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Mivel

tetszőleges, ebből az következik, hogy

vagyis arra az eredményre jutottunk, hogy zárt rendszer mozgása során a

2.18. egyenlet - (9,3)

vektormennyiség, amelyet a rendszer impulzusmomentumának nevezünk, megmarad. Az impulzusmomentum
additivitása nyilvánvaló, sőt – mint az impulzusnál is – ez a tulajdonsága nem függ attól, van-e a részecskék
között kölcsönhatás, vagy nincs.
Ezzel ki is merítettük az additív mozgásállandók sorát. Így tehát minden zárt rendszernek hét ilyen állandója
van: az energia, valamint az impulzus és az impulzusmomentum három-három komponense.
Mivel az impulzusmomentum definíciójában szerepelnek a részecskék helyzetvektorai, értéke általában függ a
koordináta-rendszer kezdőpontjának megválasztásától. Olyan koordináta-rendszerekben, amelyeknek
kezdőpontja

távolságra van egymástól, ugyanazon pont

és

helyzetvektorai között az

kapcsolat áll fenn. Ezért

vagy

2.19. egyenlet - (9,4)

Ebből a képletből látszik, hogy az impulzusmomentum csak abban az esetben nem függ a koordináta-rendszer
kezdőpontjának megválasztásától, ha az anyagi rendszer mint egységes egész nyugalomban van (azaz
). Ez a határozatlanság természetesen nem jelentkezik az impulzusmomentum megmaradásának
tételében, mert zárt rendszerben az impulzus szintén mozgásállandó.
Vezessük le azt a képletet is, amely összekapcsolja az impulzusmomentum értékeit az egymáshoz képest
sebességgel mozgó
és
inerciarendszerben. Feltesszük, hogy a
és a
koordináta-rendszer
kezdőpontja az adott időpillanatban egybeesik. Ekkor a részecskék helyzetvektorai mindkét rendszerben
azonosak, sebességük között pedig a

összefüggés áll fenn. Ezért

A jobb oldalon levő első összeg a rendszer
impulzusmomentuma a
vezessük be (8,3) szerint a tömegközéppont helyzetvektorát; ekkor:

2.20. egyenlet - (9,5)
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Ez a képlet adja meg az egyik vonatkoztatási rendszerről a másikra valóáttéréskor az impulzusmomentum
transzformációját, hasonlóan az impulzus és az energia transzformációját leíró (8,1) és (8,5) képletekhez.
Ha
az a vonatkoztatási rendszer, amelyben az adott anyagi rendszer mint egységes egész nyugalomban
van, akkor
a tömegközéppont sebessége, és
a rendszer teljes impulzusa (
-hoz viszonyítva).
Ekkor

2.21. egyenlet - (9,6)

Más szavakkal, a mechanikai rendszer impulzusmomentuma két részből tehetőössze: az egyik a rendszer „saját
impulzusmomentuma” abban a vonatkoztatási rendszerben, amelyben nyugalomban van, a másik a rendszernek
mint egésznek a mozgásából adódó

impulzusmomentum.

Bár az impulzusmomentum mindhárom (tetszőleges koordinátakezdőponthoz viszonyított) komponensének
megmaradása csak zárt rendszerre igaz, korlátozott formában e megmaradási törvény külső térben levő
rendszerekre is fennállhat. A fenti levezetésből nyilvánvaló, hogy ha a külső tér egy adott tengelyre
forgásszimmetrikus, és így a rendszer mechanikai tulajdonságai nem változnak meg e tengely körül való
elforgatásakor, akkor az impulzusmomentumnak erre a tengelyre való vetülete megmarad; ebben az esetben az
impulzusmomentumot természetesen az adott tengelyen levő pontra (mint koordinátakezdőpontra) kell
megadnunk.
A legfontosabb speciális eset a centrális erő, vagyis az olyan erőtér, amelyben a potenciális energia a térben csak
egy adott ponttól (a centrumtól) mért távolságtól függ. Nyilvánvaló, hogy ilyen erőtérben mozogva, az
impulzusmomentumnak a centrumon átmenő tetszőleges tengelyre vonatkozó vetülete megmarad. Más szóval
megmarad a
Másik példa: a
vonatkoztatva.

impulzusmomentum, de nem tetszőleges pontra, hanem csak a tér centrumára vonatkoztatva.
tengely irányába mutató homogén erőtérben megmarad a

komponens tetszőleges pontra

Megemlítjük, hogy az impulzusmomentum vetülete egy adott tengelyre (nevezzük ezt
Lagrange-függvény differenciálásával is megkapható:

tengelynek) a

2.22. egyenlet - (9,7)

ahol
a
tengely körül végzett elforgatás szöge. Ez már az impulzusmomentum megmaradásának
levezetéséből is világos, de közvetlen számítással is meg lehet róla győződni. Az
,
,
hengerkoordinátákban (

,

):

2.23. egyenlet - (9,8)

Másrészt a Lagrange-függvény ugyanezekben a változókban:

amit (9,7)-be helyettesítve, megkapjuk a (9,8) kifejezést.
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4.1. Feladatok
1. írjuk fel egy részecske impulzusmomentumának Descartes-koordinátáit és abszolút értékét az
hengerkoordináták segítségével.

,

Válasz:

2. írjuk fel ugyanezt az

,

gömbkoordinátákban.

,

Válasz:

3. A

impulzus és az

impulzusmomentum mely komponensei maradnak meg a következő erőterekben?

a) Végtelen homogén sík erőtere.
Válasz:

,

,

(a sík az

sík).

b) Végtelen homogén henger erőtere.
Válasz:

,

(a henger tengelye a

tengely).

c) Végtelen homogén hasáb erőtere.
Válasz:

(a hasáb élei párhuzamosak a

tengellyel).

d) Két pont erőtere.
Válasz:

(a pontok rajta vannak a

tengelyen).

e) Végtelen homogén félsík erőtere.
Válasz:

(a félsík az

síknak az

tengely által határolt része)

f) Homogén kúp erőtere.
Válasz:

(a kúp tengelye a

tengely).

g) Homogén körgyűrű erőtere.
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Válasz:

(a gyűrű tengelye a

tengely).

h) Végtelen homogén hengercsavar erőtere.
Megoldás. A Lagrange-függvény nem változik a csavar tengelye (
ha egyidejűleg a tengely mentén

eltolást is végzünk (

tengely) körüli

, szögű elforgatáskor,

a csavar menetmagassága). Ezért

ahonnan

5. 10.§. Mechanikai hasonlóság
A Lagrange-függvénynek tetszőleges állandóval való megszorzása nyilvánvalóan nem változtatja meg a
mozgásegyenleteket. Ez a körülmény (melyet már a 2.§-ban említettünk) sok fontos esetben lehetőséget ad arra,
hogy a mozgás sajátságairól lényeges következtetéseket vonjunk le a mozgásegyenletek konkrét megoldása
nélkül.
Ide tartoznak azok az esetek, amikor a potenciális energia a koordináták homogén függvénye, azaz olyan
függvény, amely kielégíti az

2.24. egyenlet - (10,1)

feltételt, ahol a tetszőleges állandóés

a függvény homogenitásának foka.

Végezzünk olyan transzformációt, amelyben az összes koordinátának
is

-szoros megváltoztatása mellett az időt

-szorosára megváltoztatjuk:

Ekkor az összes
A potenciális energia

sebesség

-szorosára változik, a kinetikus energia pedig

-nal szorzódik meg. Ha

és

-szeresére.

között az

összefüggést választjuk, akkor ilyen transzformáció hatására az egész Lagrange-f üggvény
meg, vagyis a mozgásegyenletek változatlanok maradnak.

-nal szorzódik

Azzal, hogy az összes részecske koordinátáit ugyanannyiszorosára megváltoztatjuk, az eredeti pályákhoz
geometriailag hasonló új pályákra térünk át, amelyek csak lineáris méreteikben különböznek az előzőktől. Így
tehát arra a következtetésre jutunk, hogy ha az anyagi rendszer potenciális energiája a (Descartes-féle)
koordináták -adfokú homogén függvénye, akkor a mozgásegyenletek szerint geometriailag hasonló pályák
jöhetnek létre, és (a pályák megfelelő pontjai között) a mozgásidők viszonya:
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2.25. egyenlet - (10,2)

ahol

a két pálya lineáris méreteinek aránya. Az idővel együtt minden mechanikai mennyiség értékeinek

viszonyát is
meghatározott hatványai fejezik ki a pályák megfelelő pontjaiban és a megfelelő időben. Így a
sebességre, az energiára és az impulzusmomentumra:

2.26. egyenlet - (10,3)

A mondottakat néhány példával illusztráljuk.
Mint később látni fogjuk, az úgynevezett kis rezgések esetében a potenciális energia a koordináták kvadratikus
alakja (

). (10,2)-ből az adódik, hogy az ilyen rezgések periódusa nem függ az amplitúdótól.

Homogén erőtérben a potenciális energia a koordináták lineáris függvénye [lásd az (5,8) képletet], azaz
. Ezért (10,2) szerint:

Ebből például az következik, hogy a nehézségi erőtérben való eséskor az esési idők négyzetei úgy aránylanak
egymáshoz, mint a kezdeti magasságok.
Két tömeg Newton-féle vonzása vagy két töltés Coulomb-féle kölcsönhatása esetén a potenciális energia
fordítva arányos a részecskék közötti távolsággal, vagyis

-edfokú homogén függvény. Ekkor

így kimondhatjuk, hogy a pályákon való keringés idejének a négyzete a pályák méretének köbével arányos (ez a
harmadik Kepler-törvény).
Ha az anyagi rendszer, melynek potenciális energiája a koordináták homogén függvénye, mozgása közben a tér
korlátos tartományában marad, igen egyszerű összefüggés áll fenn a kinetikus és potenciális energia időbeli
középértéke között; ez az összefüggés viriáltétel néven ismeretes.
Mivel a
szerint:

kinetikus energia a sebességek kvadratikus alakja, a homogén függvényekre vonatkozó Euler-tétel

vagy bevezetve a

impulzusokat:
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2.27. egyenlet - (10,4)

Átlagoljuk időben ezt a kifejezést. Valemely

függvény időátlagának (középértékének) az

mennyiséget nevezzük. Könnyű belátni, hogy ha
sehol sem vesz fel végtelen értéket), akkor időátlaga nulla. Ugyanis

, ahol

korlátos függvény (azaz

Tegyük fel, hogy a rendszer a tér véges tartományában mozog, eközben a részecskék sebessége sem válik
végtelenné. Ekkor a

mennyiség korlátos, és így a (10,4) egyenlőség jobb oldalán álló első tag

középértéke nulla. A második tagba helyettesítsük a Newton-egyenletből

kifejezést. Így:2

2.28. egyenlet - (10,5)

Ha a potenciális energia az
(10,5) egyenlőség a keresett

helyzetvektorok

-adfokú homogén függvénye, akkor Euler tétele szerint a

2.29. egyenlet - (10,6)

összefüggésbe megy át.
, a (10,6) összefüggés más egyenértékű formákban is megadható, amelyek

Mivel
-t, illetve

-t a rendszer teljes energiájával fejezik ki:

2.30. egyenlet - (10,7)

2

A (10,5) egyenlőség jobb oldalán álló kifejezést szokása rendszer viriáljának nevezni.
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Kis rezgések esetében speciálisan (

):

vagyis a kinetikus és potenciális energia átlaga megegyezik. Newton-féle kölcsönhatásnál (

):

Ekkor
, annak megfelelően, hogy ilyen kölcsönhatás esetén a mozgás csak akkor megy végbe a
tér korlátos tartományában, ha a teljes energia negatív (lásd: 15.§).

5.1. Feladatok
1. Hogyan viszonylanak egymáshoz a mozgásidők, ha ugyanazokon a pályákon különböző tömegű, de azonos
potenciális energiájú testek mozognak?
Válasz:

2. Hogyan változnak meg ugyanazokhoz a pályákhoz tartozó mozgásidők, ha a potenciális energiát egy állandó
szorzóval megváltoztatjuk?
Válasz:
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3. fejezet - III. fejezet A
MOZGÁSEGYENLETEK
INTEGRÁLÁSA
1. 11.§. Az egydimenziós mozgás
Az egy szabadsági fokú rendszer mozgását egydimenziósnak nevezzük. Állandó külső feltételek mellett az ilyen
rendszer Lagrange-függvényének legáltalánosabb alakja:

3.1. egyenlet - (11,1)

ahol
a
nek), akkor

általános koordináta valamely függvénye. Ha

speciálisan Descartes-koordináta (nevezzük

-

3.2. egyenlet - (11,2)

Az ilyen Lagrange-függvényeknek megfelelő mozgásegyenleteket általános formában integrálhatjuk. Sőt arra
sincs szükség, hogy magát a mozgásegyenletet felírjuk, hanem rögtön az egyenlet első integráljából indulhatunk
ki: az energia megmaradását kifejező egyenletből. Így a (11,2) Lagrange-függvény esetén:

Ez elsőrendű differenciálegyenlet, amelyet a változók szétválasztásával integrálhatunk. Ekkor

ahonnan

3.3. egyenlet - (11,3)

A mozgásegyenlet megoldásában a két tetszőleges állandó szerepét itt az
integrációs állandó játssza.

teljes energia és a „const”

Mivel a kinetikus energia mindenképpen pozitív mennyiség, a mozgás teljes energiája mindig nagyobb, mint a
potenciális energia; vagyis a mozgás a térnek csak abban a tartományában mehet végbe, ahol

31
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

.

III. fejezet A
MOZGÁSEGYENLETEK
INTEGRÁLÁSA
Legyen például
függése olyan, mint amilyet a 6. ábra mutat. Ugyanezen az ábrán a teljes energiának
megfelelő vízszintes vonalat meghúzva, azonnal látjuk a mozgás lehetséges tartományait. Így a 6. ábrán
feltüntetett esetben a mozgás csak az

vagy a

-től jobbra eső tartományban jöhet létre.

3.1. ábra - 6. ábra.

Azok a pontok, amelyekben a potenciális energia megegyezik a teljes energiával, vagyis amelyekre

3.4. egyenlet - (11,4)

a mozgás határait adják meg. Ezek a megállási pontok, mivel itt a sebesség nulla. Ha a mozgás tartományát két
ilyen pont határolja, akkor a mozgás a tér korlátos tartományában megy végbe; ekkor azt mondjuk, hogy a
véges. Ha ellenben a mozgási tartomány nem korlátozott, vagy csak egy oldalról korlátozott, akkor a mozgás
végtelen, a részecske eltávolodik a végtelenbe.
Az egydimenziós véges mozgás rezgés: a részecske periodikusan ismétlődő mozgást végez a két határ között (a
6. ábrán az
és
pontok között az
potenciálgödörben). Emellett a megfordíthatóság általános
tulajdonságának megfelelően (lásd a 20. oldalt)
-től az
-ig tartó mozgás ideje egyenlő az
-től az
ig tartó mozgás idejével. Ezért a rezgés
periódusa, vagyis az az idő, amely alatt a pont
-től elmegy
ig és vissza, egyenlő az
szakasz megtételéhez szükséges idő kétszeresével, azaz (11,3) szerint

3.5. egyenlet - (11,5)

Az
és
határok a (11,4) egyenlet gyökei adott
energiaérték mellett. Ez a képlet megadja a mozgás
periódusát a részecske teljes energiájának függvényében.

1.1. Feladatok
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1. Határozzuk meg a [matematikai síkinga] (
tömegű pont
rezgéseinek periódusát az amplitúdó függvényében.

hosszúságú fonál végén nehézségi erőtérben)

Megoldás. Az inga energiája:

ahol
a fonálnak a függőlegessel bezárt szöge,
, a maximális kitéréshez tartozó szög. A periódust úgy
számítjuk ki, hogy a nullától a
-ig tartó mozgás idejét megnégyszerezzük:

helyettesítéssel ez az integrál a

A

alakot ölti, ahol

az úgynevezett elsőfajú teljes elliptikus integrál. Ha
függvény kifejtésével:

(kis rezgések), a

Ennek a kifejtésnek az első tagja megfelel az elemi fizika ismert képletének.
2. Határozzuk meg az
tömegű részecske rezgésének periódusát a mozgás energiájának függvényében olyan
terek esetén, melyekben a potenciális energia
a)

.

Válasz:
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Az
helyettesítéssel az integrál az úgynevezett Euler-féle
függvények segítségével fejezhetünk ki:

-nek az

-integrálba megy át, amelyet a

-

-től való függése megfelel a mechanikai hasonlóság (10,2), (10,3) törvényének.

b)

,

.

Válasz:

c)

.

Válasz:

2. 12.§. A potenciális energia meghatározása a rezgés
periódusából
Vizsgáljuk meg azt a kérdést, mennyiben lehet rekonstruálni annak a térnek a
amelyben a részecske rezgő mozgást végez, ha ismeretes a mozgás
periódusa az

potenciális energiáját,
energia függvényében.

Matematikai szempontból arról van szó, hogy megoldjuk a (11,5) integrálegyenletet, ha

ismeretlen,

pedig ismert függvény.
Eleve feltesszük, hogy a keresett
függvénynek a vizsgált tartományban csak egy minimuma van, s
nyitva hagyjuk azt a kérdést, hogy léteznek-e az integrálegyenletnek olyan megoldásai, amelyek nem teljesítik
ezt a feltételt. Helyezzük a koordináta-rendszer origóját a potenciális energia minimumának pontjába, és
válasszuk a minimum értékét nullának (7. ábra).

3.2. ábra - 7. ábra.
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Transzformáljuk a (11,5) integrált úgy, hogy benne az koordinátát tekintjük
függvényének. Az
függvény kétértékű: a potenciális energia minden értéke két különböző érték mellett valósul meg. Ennek
megfelelően a (11,5) integrál, amelyben
-et
egyikben
-től
-ig, a másikban
az
A

-val helyettesítjük, két integrál összegébe megy át: az
-tól
-ig történik az integrálás; -nek

-tól való függését ebben a két tartományban

-val, illetve

szerint elvégzendő integrálás határai nyilvánvalóan

Osszuk el ennek az egyenlőségnek mindkét oldalát
szerint nullától -ig:

-val jelöljük.

és 0 lesznek, így:

-vel, ahol
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vagy az integrálások sorrendjét felcserélve:

A
szerint az integrál elemi úton kiszámítható,
már magától értetődő:

-t kapunk eredményül. Ezután a

[Figyelembe vettük, hogy
végül:

. Tegyük most az

szerinti integrálás

paraméter helyébe

-t, s így

3.6. egyenlet - (12,1)

Ily módon az ismert
és
sok olyan

függvény meghatározza az

különbséget. Maguk az

függvények határozatlanok maradnak. Ez azt jelenti, hogy nem egy, hanem végtelen
görbe van, amely a periódusnak ugyanazt az energiafüggését adja, ezek a görbék

olyan deformációkban különböznek egymástól, amelyek az azonos
különbséget változatlanul hagyják.
A megoldás egyértelmű lesz, ha megköveteljük, hogy az
koordinátatengelyre, azaz

teljesüljön. Ebben az esetben a (12,1) képlet

értékhez tartozó két

érték közötti

görbe szimmetrikus legyen a

-ra az egyértelmű

kifejezést adja.

3. 13.§. A kéttest-probléma
Általános alakban megadható egy másik igen fontos, a mindössze két kölcsönható részecskéből álló rendszer
mozgását tárgyaló feladat (kéttest-probléma) teljes megoldása is.
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E feladat megoldásához legelső lépésként megmutatjuk, hogyan lehet a feladatot lényegesen leegyszerűsíteni
azáltal, hogy a rendszer mozgását felbontjuk a tömegközéppont mozgására és a tömegpontoknak a
tömegközépponthoz viszonyított mozgására.
A két részecske kölcsönhatásának potenciális energiája csak a részecskék kölcsönös távolságától, azaz
helyzetvektoruk különbségének abszolút értékétől függ. Ezért az ilyen rendszer Lagrange-függvénye:

3.7. egyenlet - (13,1)

Vezessük be a két pont kölcsönös távolságának vektorát:

és helyezzük a koordináta-rendszer kezdőpontját a tömegközéppontba; ezzel:

Így a két egyenlőségből

3.8. egyenlet - (13,2)

adódik. Ezeket a kifejezéseket (13,1)-be téve:

3.9. egyenlet - (13,3)

ahol

3.10. egyenlet - (13,4)

a redukált tömeg. A (13,3) függvény formailag megegyezik egy alkalmas inerciarendszer kezdőpontjára
szimmetrikus

külső térben mozgó egyetlen

tömegű anyagi pont Lagrange-függvényével.

Ily módon a két kölcsönható tömegpont mozgásának leírását visszavezetjük az adott
mozgó egyetlen pont leírásának feladatára. Ennek a feladatnak az
részecske
képletek adják meg.

és

megoldásából az

külső térben
és

pályáját (a közös tömegközépponthoz viszonyítva) a (13,2)

3.1. Feladat
Álljon egy rendszer egyetlen
tömegű és
számú egyenlő
tömegű részecskéből. Küszöböljük ki a
tömegközéppont mozgását, és vezessük vissza a feladatot
részecske mozgásának leírására.
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Megoldás. Legyen
az
tömegű részecske helyzetvektora,
(
tömegű részecskéké. Vezessük be az
részecskéknek
-től mért távolságát:

) pedig az

és helyezzük a koordináta-rendszer kezdőpontját a tömegközéppontba:

Ezekből az egyenlőségekből

következik, ahol

. Behelyettesítve ezeket a kifejezéseket az

Lagrange-függvénybe:

ahol

.

A potenciális energia csak a részecskék közötti távolságtól függ, s ezért az
elő.

vektorok függvényeként állítható

4. 14.§. Mozgás centrális erőtérben
Két test mozgásának leírását egy test mozgásának leírására visszavezetve, arra a feladatra jutunk, hogy
meghatározzuk egy részecske mozgását olyan külső térben, amelyben a potenciális energia csak egy adott
nyugvó ponttól mért távolságtól függ; az ilyen erőteret centrálisnak nevezzük. A részecskére ható

erő abszolút értéke is csak

-től függ, iránya pedig minden pontban a helyzetvektor irányával egyezik meg.

Mint már a 9.§-ban megmutattuk, centrális erőtérben való mozgásnál az erőtér centrumára vonatkoztatott
impulzusmomentum megmarad. Egy részecskére:

Mivel

és

egymásra merőleges,

állandó volta azt jelenti, hogy a részecske mozgása közben

helyzetvektora mindig egy síkban marad: a
vektorra merőleges síkban. Így tehát centrális erőtőrben a
részecske mozgásának pályája teljes egészében egy síkban fekszik. Vezessük be ezen a síkon az és ,
polárkoordinátákat, s írjuk fel ezekkel a Lagrange-függvényt [lásd a (4,5) képletet]:
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3.11. egyenlet - (14,1)

Ez a függvény expliciten nem tartalmazza a
koordinátát. Minden olyan általános koordinátát, amely nem
jelenik meg expliciten a Lagrange-függvényben, [ciklikusnak] hívunk. Az ilyen koordinátákra a Lagrangeegyenlet értelmében:

vagyis a megfelelő
általános impulzus mozgásállandó. A mozgásegyenletek integrálását
lényegesen leegyszerűsíti, ha vannak ciklikus koordináták.
Az adott esetben a

általános impulzus megegyezik a
impulzusmomentummal [lásd a (9,6) képletet], s így visszajutunk
az impulzusmomentum már ismert megmaradási tételére:

3.12. egyenlet - (14,2)

3.3. ábra - 8. ábra.

Megjegyezzük, hogy egyetlen részecskének centrális erőtérben való síkmozgására levezetett törvényünk
geometriailag egyszerűen szemléltethető. Az

kifejezés annak a körcikknek a területe, amelyet

két végtelen közeli helyzetvektor és a pálya íve alkot (8. ábra). Jelöljük ezt
impulzusmomentumát
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3.13. egyenlet - (14,3)

alakba írhatjuk, ahol az deriváltat felületi sebességnek nevezzük. Ezért az impulzusmomentum megmaradása
azt jelenti, hogy a felületi sebesség állandó: egyenlő időközök alatt a helyzetvektor egyenlő területeket súrol
(Kepler második törvénye1).
Centrális erőtérben levő részecske mozgásának teljes leírását a legegyszerűbben úgy kapjuk meg, hogy az
energia és az impulzusmomentum megmaradásának törvényéből indulunk ki, s magukat a mozgásegyenleteket
fel sem írjuk. Fejezzük ki

-ot

-vel (14,2) alapján, és helyettesítsük az energia kifejezésébe:

3.14. egyenlet - (14,4)

Innen

3.15. egyenlet - (14,5)

vagy a változókat szétválasztva és integrálva:

3.16. egyenlet - (14,6)

Továbbá(14,2)-t

alakban írva, és ide

-t (14,5) 4-ből beírva, azután integrálva:

3.17. egyenlet - (14,7)

A (14,6) és (14,7) képletek általános alakban megadják a kitűzött feladat megoldását. (14,7) meghatározza és
kapcsolatát, tehát a pályaegyenletet; (14,6) pedig impliciten meghatározza a mozgó pont erőcentrumtól mért
távolságát mint az idő függvényét. Megemlítjük, hogy a
szög mindig monoton változik az időben: (14,2)-ből
látszik, hogy
sosem vált előjelet.

1

A centrális erőtérben mozgó részecskére vonatkoztatva az impulzusmomentum megmaradásának törvényét szokás felületi tételnek nevezni.
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A (14,4) kifejezés azt mutatja, hogy a sugárirányú mozgást úgy lehet tekinteni, mint egydimenziós mozgást a

3.18. egyenlet - (14,8)

„effektív” potenciális energiájú térben. A
értékek, amelyekre

mennyiséget „centrifugális energiának” nevezzük. Azok az

3.19. egyenlet - (14,9)

megadják a mozgás tartományának határát a centrumtól való távolság szerint. Ha a (14,9) egyenlőség teljesül,
akkor az . radiális sebesség nulla. Ez nem azt jelenti, hogy a részecske megáll (mint a valódi egydimenziós
mozgás esetén), hiszen a
itt az

szögsebesség nem nulla. Az

egyenlőség a pálya„fordulópontját” jelenti;

függvény növekedésből csökkenésbe megy át, vagy fordítva.

Ha megengedett változásának tartományát egyedül az
feltétel korlátozza, akkor a részecske
mozgása végtelen: pályája a végtelenből érkezik, és a végtelenbe távolodik el.
Ha változási tartományának két határa van,
és
, akkor a mozgás véges, és a pálya teljes
egészében benne fekszik az
és
körök határolta körgyűrűben. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a pálya feltétlenül zárt görbe. Az alatt az idő alatt, amíg az
-tól
-ig, aztán újra
-ig változik, a helyzetvektor

szöggel fordul el; ez az elfordulás (14,7) szerint:

3.20. egyenlet - (14,10)

[A pálya zártságának] feltétele az, hogy e szög és
hányadosa racionális szám legyen, azaz
–
27r értéket vegyen fel, ahol
és
egész számok. Ekkor ennek a periódusnak
ismétlődése után a pont
helyzetvektora,
teljes fordulat megtételével, egybeesik a kiindulási értékével, vagyis a pálya záródik.
Ezek azonban kivételes esetek.
tetszőleges alakja mellett
és
hányadosa nem racionális szám.
Ezért általános esetben a véges mozgás pályája nem zárt; végtelen sokszor átmegy a minimális és maximális
távolságon (mint például a 9. ábrán), és végtelen idő alatt betölti a két határ közötti egész körgyűrűt.

3.4. ábra - 9. ábra.
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Mindössze két típusú olyan centrális erőtér van, amelyben minden véges mozgás pályája zárt. Ezek azok a terek,
amelyekben a részecske potenciális energiája
-rel vagy
-tel arányos. Az első esetet a következő
paragrafusban tárgyaljuk, a második pedig az úgynevezett térbeli oszcillátornak felel meg (lásd a S.23.§
3. feladatát).
A fordulási pontban a (14,5) gyök [és vele együtt az integrandus (14,6)-ban és (14,7)-ben] előjelet vált. Ha egy
fordulási pont helyzetvektorának irányától mérjük a
szöget, akkor a pályának ehhez a ponthoz csatlakozó két
szakasza minden azonos értéknél csak
előjelében különbözik egymástól; ez azt jelenti, hogy a pálya
szimmetrikus az adott irányra. Kezdjük például valamely
pontban, és haladjunk végig az
pontig tartó pályaszakaszon; ezután ugyanilyen szakasz következik, szimmetrikusan elhelyezve,
az újabb
pontig, és így tovább; vagyis az egész pályát megkapjuk egyetlen szakasz oda-vissza
ismétlésével. Ez vonatkozik végtelen pályákra is, amelyek az
fordulóponttól a végtelenig tartó két
szimmetrikus ágból állnak.
Ha van centrifugális energia (a
mozgásoknál) – amely az
esetben
szerint tart
végtelenhez – az rendszerint azt eredményezi, hogy a mozgó részecske nem hatolhat be az erőtér centrumába
még akkor sem, ha a tér vonzó jellegű. A részecske csak akkor [„eshet” be a centrumba], ha a potenciális
energia elég gyorsan tart
-hez, miközben
. Az
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egyenlőtlenségből

következik, s ebből, hogy

csak az

3.21. egyenlet - (14,11)

feltétel mellett vehet fel nullához tartóértékeket, azaz
ahol

, vagy

-nek vagy

-nel kell arányosnak lennie, ahol

szerint kell

-hez tartania,

.

4.1. Feladatok
1. Integráljuk a [gömbinga] mozgásegyenleteit. A gömbinga

tömegű anyagi pont, amely nehézségi

erőtérben sugarú gömbfelületen mozog.
Megoldás. Az inga Lagrange-függvénye olyan gömbkoordináta-rendszerben, melynek kezdőpontja az adott
gömb középpontjában van, polártengelye pedig függőlegesen lefelé irányul:

ciklikus koordináta, ezért a
egyezik, megmarad; tehát:

általános impulzus, amely az impulzusmomentum

3.22. egyenlet - (14.1.1)

Az energia

3.23. egyenlet - (14.1.2)

Innen

-t kifejezve, és a változókat szétválasztva:

3.24. egyenlet - (14.1.3)
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itt bevezettük a

„effektív potenciális energiát”. (14.1.1) felhasználásával a

szögre

3.25. egyenlet - (14.1.4)

adódik. A (14.1.3) és (14.1.4) integrálok első-, illetve harmadrendű elliptikus integrálra vezethetők vissza.
A mozgás tartományát a

szög szerint az

feltétel határozza meg, a tartomány határát pedig az

egyenlet. Ez harmadfokú egyenlet
-ra, melynek a
intervallumban két gyöke
van; ezek az értékek a gömbön két párhuzamos kört határoznak meg, amelyek a teljes pályát közrefogják.
2. Integráljuk annak a tömegpontnak a mozgásegyenleteit, amely nehézségi erőtérbe helyezett, csúcsával lefelé
álló, függőleges tengelyű,
nyílásszögű kúp felületén mozog.
Megoldás. A Lagrange-függvény olyan gömbi koordináta-rendszerben, amelynek kezdőpontja a kúp csúcsa,
polártengelye függőlegesen felfelé irányul:

A

szög ciklikus koordináta, úgyhogy ismét megmarad a

mennyiség. Az energia:

Ugyanúgy, mint az 1. feladatban:

Az
egyenlet (
esetén) köbös egyenlet -re, amelynek két pozitív gyöke van; ezek a
kúp felszínén két vízszintes kört határoznak meg, amelyek közrefogják az egész pályát.
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3. Integráljuk annak a [síkingának] a mozgásegyenletét, amelynek (
vízszintesen elmozdulhat (lásd a 2. ábrát).

tömegű) felfüggesztési pontja

Megoldás. Az 5.§. 2. feladatában felírt Lagrange-függvényben az ciklikus koordináta. Ezért megmarad a
általános impulzus, amely megegyezik a rendszer teljes impulzusának vízszintes komponensével:

3.26. egyenlet - (14.3.1)

A rendszert mint egészet mindig nyugvónak tekinthetjük; ekkor
integrálása az

, és az (14.3.1) egyenlet

3.27. egyenlet - (14.3.2)

összefüggést adja, amely azt fejezi ki, hogy a rendszer tömegközéppontja nem mozdul el vízszintes irányban.
Felhasználva (14.3.1)-et, az energia:

3.28. egyenlet - (14.3.3.)

Ebből

Fejezzük ki az

részecske

,

alapján; azt kapjuk, hogy e részecske pályája egy
hosszúságú vízszintes tengelyű ellipszis szakasza. Ha
ingára, amely köríven leng.

koordinátáit

-vel (14.3.2)

hosszúságú függőleges és
, visszajutunk a közönséges matematikai

5. 15.§. A Kepler-probléma
A legfontosabb centrális erőterek azok, amelyekben a potenciális energia

-rel fordítva arányos, s ennek

megfelelően az erő
szerint függ a távolságtól. Ide tartozik a Newton-féle gravitációs tér és a Coulomb-féle
elektrosztatikus tér. Az előbbi, mint ismeretes, mindig vonzó jellegű, a Coulomb-tér pedig lehet vonzó és taszító
is.
Vizsgáljunk először vonzó teret; ebben

3.29. egyenlet - (15,1)

ahol

pozitív állandó. Az

3.30. egyenlet - (15,2)
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„effektív potenciális energia” grafikonját a 10. ábrán tüntettük fel. Ha

, akkor

esetén pedig negatív energiákon keresztül tart a nullához; az

a

-hez tart;

értéknél minimuma van,

amely

3.31. egyenlet - (15,3)

A görbe alakjából nyilvánvaló, hogy
véges.

esetén a részecske mozgása végtelen,

3.5. ábra - 10. ábra.
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A pályát a (14,7) általános formulából kaphatjuk meg. Helyettesítsük ide
kiszámítása után:

Válasszuk úgy a

szög vonatkoztatási irányát, hogy

-et; elemi integrálok

legyen, és vezessük be a

3.32. egyenlet - (15,4)
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jelöléseket; ezzel a pálya egyenlete

3.33. egyenlet - (15,5)

alakba írható. Ez olyan kúpszelet egyenlete, amelynek fókusza az origóban van; és a pálya paramétere,
illetve excentricitása.
vonatkoztatási irányát az előbbiek szerint választva, elértük [amint ez (15,5)-ből
látszik], hogy a

szöghöz az origóhoz legközelebbi pont tartozik. (Ez a„perihélium”.)

Az ezzel ekvivalens kéttest-probléma az, amikor a két test a (15,1) törvény szerint áll egymással
kölcsönhatásban. Ekkor minden egyes részecskének a pályája egyaránt egy kúpszeletet ír le, amelynek
gyújtópontja a közös súlypontban van.

3.6. ábra - 11. ábra.

(15,4) -ből látszik, hogy
esetén
, vagyis a pálya ellipszis (11. ábra), és a mozgás a szakasz
elején mondottaknak megfelelően véges. Az analitikus geometria ismert képleteit felhasználva, az ellipszis
nagy- és kistengelye:

3.34. egyenlet - (15,6)
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A legkisebb megengedett energiaérték megegyezik(15,3)-mal; ekkor
, tehát az ellipszis kör.
Megjegyezzük, hogy az ellipszis nagytengelye csak a részecske energiájától függ (impulzusmomentumától
nem). A tér centrumától (az ellipszis fókuszától) mért legnagyobb és legkisebb távolság:

3.35. egyenlet - (15,7)

Ezeket a kifejezéseket, természetesen, közvetlenül is meg lehet kapni az
gyökeiként [ és értékét (15,6)és (15,4) szerint megadva].

egyenlet

Ellipszispályán a keringés ideje, azaz a mozgás
periódusa egyszerűen az impulzusmomentum megmaradását
(14,3) formában kifejező felületi tétel segítségével adható meg. Integráljuk ezt az egyenlőséget az idő szerint
nullától -ig:

ahol

a pálya által határolt terület. Ellipszisre

, így a (15,6) képletek felhasználásával:

3.36. egyenlet - (15,8)

Azt, hogy a periódus négyzete a pálya lineáris méreteinek köbével arányos, már a 10.§-ban megmutattuk.
Megemlítjük még, hogy a periódus csak a tömegpont energiájától függ.

3.7. ábra - 12. ábra.
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Ha
, a mozgás végtelen.
esetén
, vagyis a pálya hiperbola, mely az erőtér
centrumát (a fókuszt) úgy öleli körül, ahogyan a 12. ábra mutatja. A centrumtól való legkisebb távolság:

3.37. egyenlet - (15,9)

ahol

a hiperbola „féltengelye.
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Az
esetben
, tehát a részecske parabolán mozog, amelyre
valósul meg, ha a részecske nyugalmi állapotából kiindulva, a végtelenben kezdi mozgását.

. Ez az eset akkor

A részecske koordinátáinak időfüggését az általános (14,6) képlet segítségével kaphatjuk meg. Kényelmes
paraméterezésre juthatunk a következő módon.
Tekintsünk először elliptikus pályákat. Vezessük be (15,4) és (15,6) szerint
meghatározó (14,6) integrált a

-t és

-t, s írjuk az időt

alakba. A kézenfekvő

helyettesítéssel ez az integrál

alakra hozható. Válasszuk az időszámítás kezdőpontját úgy, hogy a fenti
nek -től való függését a következő paraméteres alakban kapjuk:

nulla legyen; így végül

-

3.38. egyenlet - (15,10)

(a

pillanatban a részecske a perihéliumban van). Ugyanezzel a

részecske
,
Descartes-koordinátáit (az
illetve kistengelye mentén húzódik). (15,5)-ből és (15,10)-ből

továbbá

paraméterrel lehet kifejezni a
és

tengely az ellipszis nagy-,

. Végül tehát:

3.39. egyenlet - (15,11)

Az ellipszisen való teljes körülfordulásnak a

paraméter nulla és

közti változása felel meg.

Teljesen hasonló számítások hiperbolapályák esetén a következő eredményre vezetnek:

3.40. egyenlet - (15,12)
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itt a

paraméter

-től

-ig fut.

3.8. ábra - 13. ábra.

Térjünk rá a taszító erőterekben lejátszódó mozgásokra; itt

3.41. egyenlet - (15,13)

(

). Ebben az esetben az effektív potenciális energia,

52
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. fejezet A
MOZGÁSEGYENLETEK
INTEGRÁLÁSA

monoton csökken
-től nulláig, miközben az nullától végtelenig változik. A részecske energiája csak
pozitív lehet, és a mozgás mindig végtelen. Minden számítás teljesen hasonlóan végezhető, mint az előző
esetben. A pálya hiperbola (vagy parabola, ha

):

3.42. egyenlet - (15,14)

[ -t és -t a korábbi (15,4) képletek határozzák meg]. A pálya úgy halad el a tér centruma mellett, amint azt a
13 . ábra mutatja. A perihélium távolsága:

3.43. egyenlet - (15,15)

Az időfüggést a következő paraméteres egyenletek adják meg:

3.44. egyenlet - (15,16)

Befejezésül megmutatjuk, hogy az
térben létrejövő mozgásoknál (a tetszőleges előjele mellett) van
egy mozgásállandó, amely speciálisan erre a térre jellemző. Közvetlen számolással könnyű igazolni, hogy

3.45. egyenlet - (15,17)

Valóban, ennek a mennyiségnek teljes időderiváltja:

vagy

behelyettesítésével:

a mozgásegyenletnek megfelelően

, s ezzel a fenti kifejezés valóban nulla.

A (15,17) megmaradó vektor a nagytengely mentén a fókusztól a perihélium felé irányul, nagysága pedig
Erről úgy lehet a legegyszerűbben meggyőződni, hogy a perihéliumban kiszámítjuk a vektor nagyságát.
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Hangsúlyozzuk, hogy mind a (15,17) mozgásállandó, mind és
a részecske állapotának (helyzetének és
sebességének) egyértelmű függvénye. Az 50.§-ban látni fogjuk, hogy az ilyen további egyértelmű
mozgásállandó megjelenése a mozgás úgynevezett elfajultságával kapcsolatos.

5.1. Feladatok
1. Adjuk meg a részecske koordinátáinak időfüggését
(parabolapálya).

térben

energia esetén

Megoldás. Végezzük el a

integrálban az

helyettesítést; eredményül a keresett függésnek a következő paraméteres alakját kapjuk:

Az

paraméter

-től

-ig fut.

2. Integráljuk a tömegpont mozgásegyenleteit
Megoldás. A (14,6) és (14,7)
következőket kapjuk:

képletek szerint,

,
és

centrális erőtér esetén.
kezdőpontjának megfelelő választása mellett, a

a) ha

,

,

;

b) ha

,

,

;

c) ha

,

,

.

Mindhárom esetben
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A b) és c) esetben a részecske „beesik” a centrumba olyan pályán, amely
origóhoz. Adott távolságról a beesés véges idő alatt megy végbe; ez az idő:

potenciális energiához egy kis

3. Ha az

közben közelít az

tag járul, akkor a véges mozgás pályái már

nem lesznek zártak, s a perihélium minden fordulatnál egy kis szöggel [eltolódik]. Határozzuk meg
a)

, b)

.

Megoldás. Az
-tól
(14,10) adja meg; írjuk ezt

alakba

(hogy

elkerüljük

-t, ha a

-ig, majd újra

a

későbbiekben

-ig történő mozgás során létrejövő

látszólag

, és fejtsük sorba az integrandust
az elsőrendű tag pedig a keresett eltolódást:

divergens

integrálok

szögeltolódást a

megjelenését).

Legyen

hatványai szerint; a kifejtés első tagja

-t ad,

3.46. egyenlet - id="x1-31001r0"(15.3.1)

ahol a
szerinti integrálásról áttértünk a „perturbálatlan” mozgás pályáján
integrálásra.

szerint végrehajtott

Az a) esetben az (15.3.1) integrálás triviális:

[ a perturbálatlan ellipszis paramétere (15,4) szerint]. A b) esetben
kifejezésével:
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1. 16.§. Részecskék bomlása
Sok esetben már maga az energia- és az impulzusmegmaradás törvénye elegendő, hogy a különféle mechanikai
folyamatok sajátosságaira vonatkozóan egy sor fontos következtetést levonhassunk. Különösen jelentős az a
körülmény, hogy ezek a sajátosságok egyáltalán nem függnek a folyamatban részt vevő részecskék
kölcsönhatásának konkrét fajtájától.
Kezdjük egy részecske „spontán” bomlásával, vagyis azzal a folyamattal, amelyben egy részecske külső hatás
nélkül két „bomlástermék” részecskére esik szét, amelyek a bomlás után egymástól függetlenül mozognak.
Ezt a folyamatot abban a vonatkoztatási rendszerben legegyszerűbb leírni, amelyben a részecske (a bomlás előtt)
nyugalomban volt. Az impulzusmegmaradás törvénye értelmében a bomlás eredményeképpen létrejött
részecskék impulzusának összege is nulla, azaz a részecskék egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú impulzussal
repülnek szét. Ennek az impulzusnak az abszolút értékét (jelöljük
-val) az energia megmaradásának
törvényéből határozhatjuk meg:

Itt
és
a részecskék tömege,
és
a belső energiájuk,
részecske belső energiája. Jelölje a „bomlás energiáját”, vagyis az

pedig az eredeti (bomló)

4.1. egyenlet - (16,1)

különbséget (nyilvánvaló, hogy ennek a mennyiségnek pozitívnak kell lennie, hogy a bomlás
bekövetkezhessék). Ekkor

4.2. egyenlet - (16,2)

s ez határozza meg

-t (

a két részecske redukált tömege); a részecskék sebessége pedig

,

.
Térjünk át most arra a vonatkoztatási rendszerre, amelyben az eredeti részecske a bomlás előtt
mozog. Ezt a vonatkoztatási rendszert szokás szerint laboratóriumi rendszernek (vagy

sebességgel
rendszernek)

nevezzük, míg azt, amelyben a teljes impulzus nulla, „tömegközépponti rendszernek” (vagy

rendszernek).

Tekintsük az egyik új részecskét, legyen
A nyilvánvaló

, illetve

a sebessége az
egyenlőségből:

vagy

4.3. egyenlet - (16,3)

56
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

, illetve a

rendszerben.

IV. fejezet RÉSZECSKÉK
ÜTKÖZÉSE
ahol
a részecske kirepülési szöge a
sebesség irányához viszonyítva. Ez az egyenlet határozza meg a
bomlástermékek sebességének függését az
rendszerbeli kirepülési irányuktól. Ezt a függést grafikusan is
szemléltethetjük a 14. ábrán. A
sebességet egy olyan vektor adja meg, amelyet a
sugarú kör
középpontjától

távolságra álló

pontból húzunk a kör kerületének valamely pontjához. 1 A

és

esetnek a 14. ábraa), illetve b) rajza felel meg. Az első esetben a részecske tetszőleges e szöggel
kirepülhet. A második esetben a részecske csak előre repülhet ki, olyan szöggel, mely nem múlja fölül a
értéket, ahol

4.4. egyenlet - (16,4)

(

az

pontból a körhöz húzott érintő irányszöge).

4.1. ábra - 14. ábra.

Az

és a

rendszerben értelmezett

és

kirepülési szögek kapcsolatát – ugyanezen ábra szerint – a

4.5. egyenlet - (16,5)

képlet adja meg. Ha ezt az egyenletet megoldjuk

-ra, akkor elemiátálakítások után:

4.6. egyenlet - (16,6)

1

Pontosabban: a

sugarú gömb felületének valamely pontjára a 14. ábrán látható kör ennek a gömbnek a fő metszete.
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esetén
ekkor a gyök előtt a
és

akkor

és

között a kapcsolat egyértelmű, amint ez 14. a)ábrából látszik. A (16,6) képletben

előjelet kell venni (hogy

-nál

kapcsolata nem egyértelmű: minden

b) ábrán) a középpontból a kör
gyök előtti két előjel felel meg.

, illetve

legyen). Ha azonban

értéknek két

pontjához húzott

,

érték felel meg, amelyek (a 14.

vektorhoz tartoznak; ezeknek a (16,6)-ban a

Fizikai alkalmazásokban rendszerint nem egy, hanem sok azonos részecske bomlásával kell foglalkoznunk. Ott
az a kérdés merül fel, milyen a keletkezett részecskék energia-, irány- stb. eloszlása. Ekkor feltételezzük, hogy
az eredeti részecskék mozgásirányai teljesen rendezetlenek, azaz a sebességek átlagban izotrop módon oszlanak
el a térben.
A
rendszerben magától értetődő a válasz erre a kérdésre: minden (azonos fajta) bomlásterméknek
ugyanakkora az energiája, a kirepülési irányaik eloszlása izotrop. Ez utóbbi állítás az eredeti részecskék
mozgásának rendezetlenségéről tett feltevésünk következménye, s azt jelenti, hogy a

elemi térszögbe

repülő részecskék számának aránya az összes kirepülő részecskék számához viszonyítva
megkapjuk a

szög szerinti eloszlást, ha beírjuk a

. Ebből

szerinti eloszlást, ha beírjuk a

kifejezést:

4.7. egyenlet - (16,7)

Az

rendszerbeli eloszlást e képlet megfelelő transzformációjával kapjuk. Határozzuk meg például a kinetikus

energiák eloszlását az

rendszerben. Emeljük négyzetre a

egyenlőséget:

ahonnan

Beírva ide a
kinetikus energiát (ahol
akár
, akár
, attól függően, melyik fajtájú új
részecskét vizsgáljuk), és ezután a (16,7)-be helyettesítve, megkapjuk a keresett eloszlást:

4.8. egyenlet - (16,8)

A

kinetikus

energia

legkisebb

a

értéktől

a

legnagyobb értékig változhat. Ebben az intervallumban a részecskék
eloszlása (16,8) szerint homogén.
Ha egy részecske kettőnél több részecskére bomlik szét, az energia és impulzus megmaradása természetesen
jelentősen nagyobb szabadságot hagy a bomlástermékek sebességére és irányára, mint a két részecskére történő
elbomlás esetén. Speciálisan, a kirepülő részecskék energiája

rendszerben egyáltalán nem ugyanaz a
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meghatározott érték. Létezik azonban felső határ arra a kinetikus energiára, amelyet az egyes keletkező
részecskék magukkal vihetnek.
Ennek a határnak a meghatározásához egy kivételével (amelynek
egyetlen rendszernek tekintjük; ennek belső energiáját
mozgási energiája (16,1) és (16,2) szerint:

a tömege) az összes keletkező részecskét

-vel jelöljük. Ekkor az

tömegű részecske

(
az eredeti részecske tömege). Nyilvánvaló, hogy
akkor veszi fel a legnagyobb értékét, amikor
minimális. Ehhez az kell, hogy az
tömegű kivételével minden új részecske ugyanazzal a sebességgel
mozogjon. Ekkor
az egyes részecskék belső energiájának összege, az
pedig a bomlás energiája. Így tehát

különbség

4.9. egyenlet - (16,9)

1.1. Feladatok
1. Adjuk meg két részecskére való bomlás esetén az összefüggést (
és

rendszerben) a keletkező részecskék

kirepülési szöge között.

Megoldás.
fenn. Jelöljük

rendszerben a két részecske kirepülési szöge között a
-et egyszerűen

Ebből a két egyenletből

-val, és alkalmazzuk a (16,5) formulát mindkét részecskére:

-t ki kell küszöbölnünk. Ezért először fejezzük ki belőlük

-t, majd használjuk fel a
hogy

2. Adjuk meg

kapcsolat áll

-t és

egyenlőséget. Figyelembe véve azt is,

, és felhasználva (16,2)-t, végül a következő egyenletet kapjuk:

rendszerben a keletkezett részecskék eloszlását a kirepülési irány szerint.

Megoldás. A
esetben írjuk be a (16,6) kifejezést, (a gyökjel előtt pozitív előjellel) (16,7)-be, így
megkapjuk a keresett eloszlást:
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, számításba kell vennünk a

Ha

és

között fennálló mindkét kapcsolatot. Mivel

növekedésével az egyik megfelelő
, érték növekszik, a másik csökken, a (16,6) gyökjele előtti két előjellel a
d cos 00-ra kapott kifejezések különbségét (és nem összegét) kell vennünk. Az eredmény:

3. Határozzuk meg azokat az értékeket, amelyeket a két keletkező részecske kirepülési iránya által bezárt
szög az
rendszerben felvehet.
Megoldás. A

szög a (16,5) képlet által meghatározott

és

szög összege (lásd az 1. feladatot).

Legegyszerűbben a szög tangensét számíthatjuk ki. A kapott kifejezés szélső értékeinek vizsgálata
értékeire a
és
vesszük, hogy

,

lehetséges

mennyiségek viszonyától függően a következő intervallumokat adja (mindig úgy
):

értékét pedig a

képlet adja meg.

2. 17.§. Részecskék rugalmas ütközése
Két részecske ütközését rugalmasnak mondjuk, ha az ütközés során a részecskék belső állapota nem változik
meg. Így ilyen ütközés esetén az energia megmaradásának alkalmazásakor figyelmen kívül hagyhatjuk a
részecskék belső energiáját.
Az ütközést legegyszerűbben abban a vonatkoztatási rendszerben írhatjuk le, amelyben a két részecske közös
tömegközéppontja nyugalomban van (
rendszer). A fizikai mennyiségeknek ebben a rendszerben felvett
értékeit itt is a 0 indexszel különböztetjük meg, akárcsak az előző §-ban. A részecskék sebessége ütközés előtt a
rendszerben a következő módon függ össze az

rendszerben mért
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és

sebességükkel:

IV. fejezet RÉSZECSKÉK
ÜTKÖZÉSE
[lásd a (13,2) képletet].

ahol

Az impulzus megmaradásának törvénye értelmében a két részecske impulzusa ütközés után egyenlő nagyságú és
ellentétes irányú lesz, az energia megmaradása következtében pedig abszolút értékük is változatlan marad. Így
tehát az ütközés
rendszerben a sebességek elfordulását eredményezi, azok egymással ellentétes irányúak
maradnak, és nagyságuk nem változik. Jelölje
az
tömegű részecske ütközés utáni sebességének
irányába mutató egységvektort. Ekkor a két részecske sebessége az ütközés után (vesszővel különböztetjük meg
őket):

4.10. egyenlet - (17,1)

Ahhoz, hogy visszatérjünk a laboratóriumi rendszerre, ezekhez a kifejezésekhez hozzá kell adnunk a
tömegközéppont
sebességét. Így a részecskék sebessége
rendszerben az ütközés után:

4.11. egyenlet - (17,2)

Ezzel ki is merült azoknak az információknak a sora, amelyeket az ütközésre vonatkozóan kaphatunk, ha csak
az energia és az impulzus megmaradásának a törvényéből indulunk ki. Ami az
vektor irányát illeti, az a
részecskék kölcsönhatásától és a részecskék ütközés közben elfoglalt kölcsönös helyzetétől függ.
A kapott eredményeket geometriailag is lehet szemléltetni. Ehhez azonban alkalmasabb a sebességek helyett az
impulzusokra áttérni. A (17,2) egyenlőségeket
-gyel, illetve
-vel megszorozva:

4.12. egyenlet - (17,3)

a redukált tömeg.) Szerkesszünk egy

(Itt

szerint a szerkesztést. Ha az
illetve

impulzust. Adott

változatlan, a

egységvektor
és

sugarú kört, és végezzük el a 15. ábra

irányú, akkor az

és

impulzus mellett a kör sugara, valamint az

pont pedig tetszőleges helyzetet foglalhat el a körön.

4.2. ábra - 15. ábra.
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Vizsgáljuk részletesebben azt az esetet, amikor az egyik részecske (legyen ez az
nyugalomban van. Ebben az esetben

tömegű) az ütközésig

, vagyis a

körön, az
vektor pedig megegyezik az első részecske ütközés előtti
elhelyezkedhet a körön belül (ha
), vagy a körön kívül (ha

pont rajta fekszik a

impulzusával. Az
pont
). A megfelelő

diagramokat a 16. a) és 16. b) ábra mutatja. A bejelölt
és
szög a részecskék ütközés okozta
eltérülésének szöge a beesési irányhoz (
irányhoz) viszonyítva. Az ábrákon -vel jelölt középponti szög
(amely megadja
irányát) az első részecske eltérülését mutatja a tömegközépponti rendszerben. Az ábrából
nyilvánvaló, hogy

és

a

szöggel a következőképp fejezhető ki:

4.13. egyenlet - (17,4)

Felírjuk azokat a képleteket, amelyek a részecskék ütközés utáni sebességének abszolút értékét adják meg
ugyanazzal a
szöggel kifejezve:

4.14. egyenlet - (17,5)
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4.3. ábra - 16. ábra.

összeg a részecskék repülési irányai által bezárt szög ütközés után. Nyilvánvaló, hogy

A

és

, ha

, ha

.

Ha az ütközés után mindkét részecske ugyanazon az egyenesen mozog („centrális ütközés”), akkor
azaz a

pont az átmérőn helyezkedik el vagy az

ellentétes irányú), vagy az

és

ponttól balra (16. a) ábra; ekkor

pont között (16. b) ábra; ekkor

és

és

,
egymással

azonos irányú).

A részecskék sebessége az ütközés után ebben az esetben:

4.15. egyenlet - (17,6)

Ekkor
értéke a lehető legnagyobb; ennek következtében a maximális energia, amelyet az ütközés
eredményeképpen az eredetileg nyugvó részecske szerezhet:

4.16. egyenlet - (17,7)

ahol
Ha

a beeső részecske eredeti energiája.
, az első részecske sebessége az ütközés után tetszőleges irányú lehet. Ha viszont
, a repülő részecske eltérülésének szöge nem haladhat meg egy maximális értéket, amelynek a

pont (16. b) ábra) olyan helyzete felel meg, hogy az

egyenes érintse a kört. Nyilvánvaló, hogy

, vagy

4.17. egyenlet - (17,8)
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4.4. ábra - 17. ábra.

Különösen egyszerű az egyenlő tömegű részecskék ütközésének leírása (az egyik kezdetben nyugszik). Ebben
az esetben nemcsak a
pont, hanem az
is a körön van (17. ábra). Ekkor

Megemlítjük, hogy ilyenkor a részecskék az ütközés után egymásra merőlegesen repülnek szét. Egy centrális
lökés esetén (
)
,
,
, azaz az első (a mozgó) részecske nyugalomban
marad, mialatt a második (az eredetileg nyugvó) részecske az elsőnek a sebességévelés annak irányában mozog.

2.1. Feladat
Fejezzük ki az eredetileg mozgó (
rendszerbeli eltérülésének szögével.

) és nyugvó (

) részecske sebességét az ütközés után a részecskék
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Megoldás. A 16. ábrából
impulzusra pedig az

vagy

. A

egyenletünk van, vagy másképp:

Innen

Ha
pozitív.

, akkora gyökjel előtt mindkét előjel szerepelhet,

esetén viszont csak a

3. 18.§. Részecskék szórása
Mint már az előző paragrafusban rámutattunk, két részecske ütközésének eredményét (a
szöget) csak úgy
határozhatjuk meg teljesen, ha megoldjuk a mozgásegyenleteket a részecskék konkrét kölcsönhatásának
számbavételével.
Az általános elv szerint először azt az ekvivalens feladatot tekintjük, hogy egy
(részecskék tömegközéppontjában) nyugvó erőcentrum

terében.

4.5. ábra - 18. ábra.
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Mint a 14.§-ban megmutattuk, centrális erőtérben mozgó részecske pályája szimmetrikus arra az egyenesre,
amelyet a centrum és a pályának a centrumhoz legközelebb eső pontja határoz meg (
a 18. ábrán). Ezért a
pálya mindkét aszimptotája ugyanakkora szög alatt metszi ezt az egyenest. Jelöljük
-val az utóbbi szöget;
ekkor a részecske elhajlásának szöge a centrum mellett való elhaladás után, amint a rajzból látszik,

4.18. egyenlet - (18,1)

A
vett

szöget pedig (14,7) szerint a részecskének a centrumhoz legközelebbi és végtelen távoli helyzete közt

4.19. egyenlet - (18,2)

integrál határozza meg. Emlékeztetünk arra, hogy

a gyökjel alattálló kifejezés algebrai gyöke.
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Végtelen mozgásoknál, amelyekkel most is dolgunk van, célszerű az
és
állandó helyett két másikat
bevezetni : a részecske végtelenben mért
sebességét és a úgynevezett ütközési paramétert. Ez utóbbi a
centrumnak a
irányától mért távolsága, vagyis az a távolság, amelyre a részecske elhaladna a centrum
mellett, ha nem volna erőtér (18. ábra). Az energiát és az impulzusmomentumot ezekkel a mennyiségekkel az

4.20. egyenlet - (18,3)

módon fejezhetjük ki, a (18,2) képlet pedig

4.21. egyenlet - (18,4)

alakú lesz. (18,1) és (18,4) együtt határozza meg

függését

-tól.

Fizikai alkalmazásokban rendszerint nem egyedi részecske eltérülését kell megvizsgálnunk, hanem a centrumra
egyező
sebességgel beeső azonos részecskék nyalábjának szóródását. A nyaláb különböző részecskéi
különböző ütközési paraméterrel esnek a centrumra, s ezért különböző

szög alatt szóródnak. Jelölje

azoknak a részecskéknek a számát, amelyek egységnyi idő alatt a
és
szög közé szóródnak. Maga
ez a mennyiség nem alkalmas a szóródási folyamat jellemzésére, mivel függ a beeső nyaláb sűrűségétől
(arányos vele). Ezért vezessük be a

4.22. egyenlet - id="x1-37010r0"(18,5)

mennyiséget, ahol
azoknak a részecskéknek a száma, amelyek egységnyi idő alatt a nyaláb merőleges
keresztmetszetének egységnyi területénáthaladnak (természetesen feltesszük, hogy a nyaláb homogén az egész
keresztmetszetében). Ezt a terület dimenziójú mennyiséget szórási hatáskeresztmetszetnek nevezzük. A szórási
hatáskeresztmetszet értékét a szóró erőtér egyértelműen meghatározza, így az a szórási folyamat legfontosabb
jellemzője.
Feltesszük, hogy

és

között kölcsönösen egyértelmű a kapcsolat; ez akkor igaz, ha a szóródás szöge az

ütközési paraméter monoton csökkenő függvénye. Ebben az esetben az adott
a részecskék szóródnak, amelyek meghatározott
paraméterrel repülnek. E részecskék száma
területének a szorzata, azaz

és

és

-nak, valamint a

közé csak azok
közé eső ütközési

és

sugarak által határolt körgyűrű

. Így a hatáskeresztmetszet:

4.23. egyenlet - (18,6)

Ahhoz, hogy a hatáskeresztmetszetnek a szóródás szögétől való függését megtaláljuk, elég ezt a kifejezést átírni:

4.24. egyenlet - (18,7)
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Ide a

derivált abszolút értékét írtuk, figyelembe véve, hogy a derivált negatív is lehet (amint ez általában

lenni is szokott).2 Gyakran nem a
és

elemi síkszögre, hanem a

elemi térszögre vonatkoztatjuk

nyílásszögű kúpok közötti térszög

-t. A

. Ezért (18,7)-ből:

4.25. egyenlet - (18,8)

A tényleges kísérletben a részecskék nyalábja nem mozdulatlan erőcentrumon szóródik, hanem más, kezdetben
nyugvó részecskéken. Ezért a (18,7) képlet a hatáskeresztmetszetnek a szóródási szögtől való függését
tömegközépponti rendszerben adja meg. A hatáskeresztmetszetnek a laboratóriumi rendszerben mért
szóródási szögtől való függésétúgy kapjuk meg, hogy a (18,7) képletben

-t a (17,4) összefüggés alapján

val fejezzük ki. Így a szóráskeresztmetszet megkapható mind a beeső részecskék nyalábjára (
kifejezve), mind a kezdetben nyugvó részecskékre (

-t

-t

-

-gyel

-vel kifejezve).

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a szórási keresztmetszetet egy
kölcsönhatásnál, melynek alakja

sugarú gömbön való szóródás esetén (azaz olyan
és

, ha

, ha

).

Megoldás. Mivel a gömbön kívül a részecske szabadon mozog a gömbbe behatolni viszont nem tud, a pálya két
egyenesből tevődik össze, amelyek szimmetrikusan helyezkednek el a gömbbel való metszéspontjukon átmenő
sugárra (19. ábra). Amint az ábrából látszik,

Ide (18,7)-et vagy (18,8)-at beírva:

4.26. egyenlet - (18.1.1)

vagyis a szórás

rendszerben izotrop. A

-t térszög szerint integrálva, teljes szórási keresztmetszetként

adódik. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy az ütközés szempontjából hatásos felület
megegyezik a gömb keresztmetszetével.

4.6. ábra - 19. ábra.

2

Ha a

függvény több értékű, akkor nyilvánvalóan ilyen kifejezések összegét kell venni a függvény minden ága szerint.

68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. fejezet RÉSZECSKÉK
ÜTKÖZÉSE

Az
rendszerre való áttérés esetén
-t (17,4) szerint
-gyel kell kifejezni. A számítások teljesen
hasonlóak, mint a 16.§ 2. feladatában [lévén (17,4) és (16,5) alakilag hasonló]. Ha
(itt
a
részecske tömege,
a gömb tömege):

(

). Ha viszont

, akkor

esetén pedig:

amit (18.1.1)-ből a

helyettesítéssel közvetlenül is megkaphatunk ((17,9) szerint.

A kezdetben nyugvó gömbre mindig

. (18.1.1)-be helyettesítve:
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2. Ugyanerre az esetre fejezzük ki a hatáskeresztmetszetet a szóródó részecskék
Megoldás. Az
részecske által elveszített energia megegyezik az
(17,5) és (17,7) szerint:

energiaveszteségével.

részecske által felvett energiával.

ahonnan

Ezt beírva az 1. feladat (18.1.1) összefüggésébe:

A részecskék szóródásának

eloszlása egyenletes a nullától

3. Hogyan függ a hatáskeresztmetszet a részecskék
esetén.

sebességétől az

Megoldás. (10,3) szerint, ha a potenciális energia
pályákra

(az elhajlás

-ig terjedő egész intervallumban.
térben történő szóródás

rendű homogén függvény, akkor a hasonló

, vagy

szöge a hasonló pályákra azonos). Beírva ezt (18,6)-ba, azt kapjuk, hogy

4. Határozzuk meg a hatáskeresztmetszetet, ha a részecskék az

erőtér [centrumába] esnek be.

Megoldás. A centrumba azok a részecskék „esnek be”, amelyekre teljesül a
a (14,11) képletet], vagyis azok, amelyeknek ütközési paramétere nem nagyobb a
értéknél. Ezért a keresett hatáskeresztmetszet:

5. Ugyanezt keressük az

térben (

,

).

4.7. ábra - 20. ábra.
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Megoldás. Az

effektív potenciális energia

-től való függését a 20. ábra mutatja; a maximális érték:

Azok a részecskék „esnek be” a centrumba, amelyekre
feltételből kiszámítva:

. A

értéket a

6. Határozzuk meg az
tömegű részecske
tömegű és
sugarú gömb alakú test felületére való
beesésének a hatáskeresztmetszetét, ha a kölcsönhatás a Newton-féle tömegvonzás.
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Megoldás. A beesés feltétele az, hogy

teljesüljön, ahol

középpontjához legközelebb eső pontja. A legnagyobb megengedett
határozza meg, ami az

értéket az

feltételezve hogy

a gravitációs állandó), és

(
. Ebből meghatározva

-et vettünk,

-ot:

esetben a hatáskeresztmetszet természetes módon a gömb geometriai keresztmetszetéhez tart.

7. Határozzuk meg a szóró tér

alakját, ha adott

energia mellett ismeretes a hatáskeresztmetszetnek a

szóródási szögtől való függése. Tegyük fel, hogy
továbbá

,

az

-nek monoton csökkenő függvénye (taszító tér),

(O. B. Firszov, 1953).

Megoldás. Az ütközési paraméter négyzetét meghatározza

-nak a szóródási szög szerint képezett integrálja:

4.27. egyenlet - (19.1.1)

Így a

feltétel

vagy az

egyenlettel egyenértékű, ahol

A

a részecske pályájának a gömb

ütközési paraméter és vele együtt a

függvény is ismertnek tekinthető.

Vezessük be a következő jelöléseket:

4.28. egyenlet - (19.1.2)

Ezekkel a (18,1)és (18,2) képletek a

4.29. egyenlet - (19.1.3)

alakba írhatók, ahol

az
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egyenlet gyöke.
A (19.1.3) integrálegyenlet a

függvényre; a 12.§-ban használt módszerhez hasonló módszerrel oldhatjuk

meg. Osszuk el (19.1.3) mindkét oldalát

-szel, és integráljuk

szerint nullától

-ig:

vagy a bal oldalon parciálisan integrálva:

Differenciáljuk a kapott összefüggést
megfelelően helyettesítsük

-t

szerint, ezután írjunk

helyett egyszerűen

-et, majd ennek

-nel, végül az egyenlőséget differenciálokra felírva:

vagy

Ezt az egyenletet közvetlenül integrálhatjuk, ha megcseréljük a jobb oldalon a
integrálás sorrendjét. Figyelembe véve, hogy az
értéknél (azaz ha
legyen (azaz
ekvivalens formában):

), és visszatérve az eredeti

és

és
),

szerinti
kell, hogy

változóra, megkapjuk a végső eredményt (két

4.30. egyenlet - (19.1.4)

73
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. fejezet RÉSZECSKÉK
ÜTKÖZÉSE

Ez a formula határozza meg implicit alakban
függését [és ezzel
-ét is] minden
értékre, vagyis olyan tartományban, amelyben az adott
energiájú szóródó részecskék ténylegesen
elhaladhatnak.

4. 19.§. A Rutherford-szórás
Az előzőekben kapott képletek egyik legfontosabb alkalmazási területe a töltött részecskék Coulomb-térben
történő szóródása.
Helyettesítsük be (18,4)-be az

kifejezést; elemi integrálások elvégzése után:

ahonnan

vagy figyelembe véve, hogy (18,1) szerint

:

4.31. egyenlet - (19,1)

Differenciáljuk ezt a kifejezést

szerint, és helyettesítsük (18,7)-be vagy (18,8)-ba. Az adódik, hogy

4.32. egyenlet - (19,2)

vagy

4.33. egyenlet - (19,3)
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Ez az úgynevezett Rutherford-féle hatáskeresztmetszet. Megemlítjük, hogy a hatáskeresztmetszet nem függ
előjelétől, s így a kapott képlet egyaránt vonatkozik vonzóés taszító Coulomb-térre.
A (19,3) képlet a hatáskeresztmetszetet olyan vonatkoztatási rendszerben adja meg, amelyben az ütköző
részecskék tömegközéppontja nyugalomban van. A laboratóriumi rendszerre a (17,4) szabály szerint térünk át.
A kezdetben nyugvó részecskére (19,2)-ben a

kifejezést írva;

4.34. egyenlet - (19,4)

A beeső részecskére a transzformációáltalában igen terjedelmes képlethez vezet. Csak két speciális esetet
említünk meg.
Ha a szóró részecske
és
, így:

tömege nagy a szóródó részecske

tömegéhez viszonyítva, akkor

4.35. egyenlet - (19,5)

ahol

a beeső részecske energiája.

Ha a két részecske tömege azonos
(19,2)-be helyettesítve:

, akkor (17,9) szerint

. Ezt

4.36. egyenlet - (19,6)

Ha részecskéknek nemcsak a tömege egyenlő, hanem mindenben azonosak, akkor az ütközés után nincs értelme
annak a megkülönböztetésnek, hogy melyik volt a kezdetben nyugvó, és melyik a kezdetben mozgó részecske.
A részecskékre együtt úgy kapjuk meg a hatáskeresztmetszetet, hogyösszeadjuk
helyett pedig a közös

-et és

-t,

és

értéket írjuk:

4.37. egyenlet - (19,7)

Térjünk vissza az általános (19,2) képlethez, és határozzuk meg segítségével a szórt részecskék eloszlását az
ütközésben elvesztett energiájuk szerint. A szóródó és a szóró részecskék
, illetve
tömegének
tetszőleges aránya esetén a szóró részecske a
sebességre tesz szert:

rendszerben a szórási szöggel kifejezve, a következő
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[lásd a (17,5) képletet]. Ennek megfelelően az az energia, amelyet az
pedig ugyanakkor lead:

Innen

részecske szerez, az

részecske

-t -nal kifejezve és (19,2)-be helyettesítve:

4.38. egyenlet - (19,8)

Ez a képlet adja meg a választ a feltett kérdésre: meghatározza a hatáskeresztmetszetet mint az
energiaveszteség függvényét, miközben

a nullától az

értékig változik.

4.1. Feladatok
1. Adjuk meg az

térben történő szórás hatáskeresztmetszetét.

4.8. ábra - 21. ábra.

Megoldás. Az eltérülés szöge:
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A hatáskeresztmetszet:

2. Adjuk meg a szórási keresztmetszetet

sugarú és

történő szóródásra (ez olyan tér, amelyre

, ha

„mélységű” gömbszimmetrikus „potenciálvölgyön”
;

, ha

).

Megoldás. A részecske egyenes vonalú pályája „megtörik” a gödörbe való be- és kilépésnél. A 7.§ feladata
szerint a beesés

és a törés

szöge (21. ábra) között a

összefüggés áll fenn. Az eltérülés szöge

Küszöböljük ki

. Ezért:

-t ebből az egyenlőségből az ábra szerint nyilvánvaló

összefüggés felhasználásával;

és

között a

kapcsolatot nyerjük. Végül ezt az egyenlőséget differenciálva, megkapjuk a hatáskeresztmetszetet:

A

szög nullától (

esete) a

esete) értékig változik; a legnagyobb értéket a

(

egyenlőség határozza meg.
A teljes hatáskeresztmetszet, amelyet
meg, természetesen egyenlő a

kúp belsejére vett szög szerinti integrálja ad

-nak a

geometriai keresztmetszettel.

5. 20.§. Kisszögű szórás
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A hatáskeresztmetszet kiszámítása lényegesen leegyszerűsödik, ha csak olyan szórásokat vizsgálunk, amelyek
gyenge térben, az ütközési paraméter nagy értékei mellett mennek végbe, s ennek megfelelően a szóródás szöge
kicsi. A számítást rögtön laboratóriumi rendszerben végezhetjük a tömegközépponti rendszer bevezetése nélkül.
Vegyük az

tengelyt a szóródó részecskék (

pedig fektessük a szórás síkjába. Jelölje
nyilvánvaló

összefüggés. Kis eltérülésekre
impulzussal:

részecskék) kezdeti impulzusának irányába, az

síkot

a részecskék impulzusát a szóródás után; ekkor fennáll a

helyettesíthető

-gyel; a nevezőben levő

pedig a kezdeti

4.39. egyenlet - (20,1)

Mivel

, az impulzus

tengely irányú teljes növekménye:

4.40. egyenlet - (20,2)

itt az erő:

Minthogy a (20,2) integrál már tartalmazza a kis
mennyiséget, ugyanabban a közelítésben úgy számíthatjuk
ki, mintha a részecske egyáltalán nem tért volna le eredeti útjáról, vagyis mintha egyenes vonalban (az
egyenes mentén) egyenletesen (
sebességgel) mozogna. Ennek megfelelően helyettesítsük a
(20,2)-be az

kifejezéseket:
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Végül a

szerinti integrálásról térjünk át a
, miközben

ig. Ezért a

szerinti integrál a

a

szerint végzett integrálásra. Mivel egyenes pályára
-ig változik,

-től
szerint

-tól

a

-ig fut, s aztán újból

-től

-

-ig vett integrál kétszeresébe megy át, és a

helyettesítést kell elvégezni.
Végül a (20,1) szóródási szögre a következő kifejezést3 kapjuk:

4.41. egyenlet - (20,3)

Ez határozza meg kis eltérülésekre
képlet adja meg, mint (18,8), csak

-nek a
helyett

-tól való keresett függését. A hatáskeresztmetszetet ugyanolyan
szerepel, s emellett

-gyel helyettesíthető:

itt

4.42. egyenlet - (20,4)

5.1. Feladatok
1. Vezessük le a (20,3) képletet (18,4)-ből.
Megoldás. Hogy elkerüljük a későbbiekben látszólagosan divergáló integrálok megjelenését, írjuk a (18,4)
integrált

alakba, ahol a felső határ egy nagy, de véges
végre. Mivel

Az első integrál az
3

érték, amellyel aztán az

kicsi, fejtsük sorba az integrandust

határátmenet után

Ha ugyanezt a levezetést a

megfelelően, hogy kis

rendszerben hajtjuk végre, akkor
és

hatványai szerint, és

határátmenetet hajtjuk
-ot közelítsük

-val:

-t ad. A másodikat parciálisan integrálva, a
-re ugyanilyen kifejezést kapunk, csak

szögekre (17,4) szerint a következő összefüggés áll fenn:
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kifejezést kapjuk, amely ugyanaz, mint (20,3).
2. Határozzuk meg az

(

) térben történő kisszögű szórás hatáskeresztmetszetét.

Megoldás. (20,3) szerint:

A
fejezhető ki:

helyettesítéssel az integrál Euler-féle B-integrálra vezethető vissza, és így

Ebből

-gyel kifejezve és (20,4)-be helyettesítve,

-t

adódik.
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5. fejezet - V. fejezet KIS REZGÉSEK
1. 21.§. Egydimenziós szabad rezgések
A mechanikai rendszerek mozgásának igen gyakori típusát képviselik az úgynevezett kis rezgések, amelyeket a
rendszerek stabil egyensúlyi állapotuk közelében végeznek. E mozgások vizsgálatát azzal a legegyszerűbb
esettel kezdjük, amikor a rendszernek egyetlen szabadsági foka van.
Az anyagi rendszer stabil egyensúlyi állapota olyan, amelyben az

potenciális energiának minimuma

van. Az ilyen helyzetből való kitérés
erő fellépésére vezet, s ez az erő az anyagi rendszert visszatérésre
készteti. Jelölje az egyensúlyi helyzetnek megfelelő általános koordinátát
. Az egyensúlyi helyzet kis
környezetében az
különbséget
tűnő tagot megtartani. Ez általában másodrendű:

ahol

pozitív együttható [az

szerint hatványsorba fejtve, elég az első el nem

második derivált értéke a

helyen]. A továbbiakban a

potenciális energiát a minimális értékéhez viszonyítjuk [azaz

-t veszünk], és bevezetjük az

5.1. egyenlet - (21,1)

jelölést a koordináták egyensúlyi helyzettől való eltérésére. Így tehát

5.2. egyenlet - (21,2)

Az egy szabadsági fokú rendszer kinetikus energiája általános esetben:

alakú. A fenti közelítésben az
függvényt egyszerűen a
helyettesíthetjük. Vezessük be a rövidség kedvéért az

helyen felvett értékével

jelölést;1 így az egydimenziós kis rezgést végző rendszer2 Lagrange-függvényére végül a következő kifejezést
kapjuk:

5.3. egyenlet - (21,3)

1
2

Hangsúlyozzuk azonban, hogy
csak akkor egyezik meg a részecske tömegével, ha
Az ilyen rendszert gyakranegydimenziós oszcillátornak nevezzük.

a részecske Descartes-koordinátája.

81
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. fejezet KIS REZGÉSEK

Ennek megfelelően a mozgásegyenlet:

5.4. egyenlet - (21,4)

vagy

5.5. egyenlet - (21,5)

ahol bevezettük az

5.6. egyenlet - (21,6)

jelölést. A (21,5) lineáris differenciálegyenlet két független megoldása
megoldás:

és

, így az általános

5.7. egyenlet - (21,7)

Ezt a kifejezést

5.8. egyenlet - (21,8)

alakba is átírhatjuk. Mivel
képlettel valóösszehasonlítás azt mutatja, hogy az a és
állnak a
és
állandókkal:

, a(21,7)
tetszőleges állandók a következőösszefüggésben

5.9. egyenlet - (21,9)

Így tehát a rendszer a stabil egyensúlyi állapota közelében harmonikus rezgőmozgást végez. A (21,8)-ban
szereplő
tényezőt a rezgés amplitúdójának, a szögfüggvény argumentumát pedig a rezgés fázisának
nevezzük;
a fázis kezdeti értéke, amely nyilvánvalóan attól függ, hogyan választjuk az időszámítás
kezdőpontját.
a rezgés körfrekvenciája; az elméleti fizikában azonban gyakran csak egyszerűen
frekvenciának hívják; a továbbiakban mi is ezt az elnevezést használjuk.
A frekvencia a rezgés alapvető jellemzője; nem függ a mozgás kezdeti feltételeitől. A (21,6) képlet szerint a
frekvenciát a mechanikai rendszer sajátságai önmagukban teljes egészében meghatározzák. Hangsúlyozzuk
azonban, hogy a frekvenciának ez a tulajdonsága összefügg a rezgés kicsiségéről tett feltevésünkkel, magasabb
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közelítésre áttérve már nem lesz igaz. Matematikai szempontból a kapott eredmény azzal kapcsolatos, hogy a
potenciális energia a koordináták négyzetes függvénye.3
A kis rezgést végző rendszer energiája:

vagy a (21,8) képletet felhasználva:

5.10. egyenlet - (21,10)

Az energia a rezgés amplitúdójának négyzetével arányos.
A rezgő rendszer koordinátáinak az időfüggését gyakran célszerű egy komplex kifejezés valós részeként
előállítani:

5.11. egyenlet - (21,11)

ahol

komplex állandó, amelyet

5.12. egyenlet - (21,12)

alakba írva, visszakapjuk a (21,8) kifejezést. Az állandót komplex amplitúdónak nevezzük; ennek abszolút
értéke megegyezik a szokásos amplitúdóval, fázisszöge pedig a kezdeti fázissal.
Az exponenciális függvény matematikailag könnyebben kezelhető, mint a trigonometrikus függvények, mivel
differenciálásnál nem változtatja meg az alakját. Emellett, ha lineáris műveleteket végzünk (összeadás,
állandóval való szorzás, differenciálás, integrálás), akkor a valós részt a számítások végső eredményén
képezhetjük.

1.1. Feladatok
1. Fejezzük ki a rezgés amplitúdóját és kezdeti fázisát a koordináta

és a sebesség

kezdeti értékével.

Válasz:

2. Adjuk meg két kétatomos molekula

és

rezgési frekvenciájának viszonyát, ha a molekulák különböző

izotópok atomjaiból állnak; legyen az atomok tömege

Ezért nem igaz akkor, ha az
(lásd a 11.§ 2a feladatot).
3

függvénynek az

és

, illetve

; és

.

helyen magasabb rendű minimuma van, azaz
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Megoldás. Mivel az izotópok atomjainak kölcsönhatása azonos jellegű,
energiájában szereplő
tényező az atomok redukált tömege. Ezért (21,6) szerint:

3. Adjuk meg annak az

. A molekulák kinetikus

tömegű testnek a rezgési frekvenciáját, amely egy egyenes mentén mozoghat, és egy

rugó köti össze (22. ábra) az egyenestől

távolságra levő

ponttal. Az

hosszúságú rugót

erő feszíti.

Megoldás. A rugó potenciális energiája (magasabb rendű kis mennyiségektől eltekintve) egyenlő az
és a rugó

tehát

megnyúlásának szorzatával. Ha

. Mivel a kinetikus energia

, akkor

,

5.1. ábra - 22. ábra.

5.2. ábra - 23. ábra.
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4. Ugyanazt a feladatot oldjuk meg, mint a 3. feladat, ha az

pont az

Megoldás. Ebben az esetben a rugó megnyúlása (ha

):

A kinetikus energia:

sugarú körön mozoghat (23. ábra).

. Ebből a frekvencia:

5. Adjuk meg a 23. ábrán látható inga lengéseinek frekvenciáját; az inga
vízszintes irányban elmozdulhat.
Megoldás. Ha

, akkor a 14.§ 3. feladatában nyert összefüggés szerint

és ebből
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6. Egy inga a nehézségi erőtérben valamilyen görbe mentén lengéseket végez. Ismeretes, hogy a lengésidő
független a kitéréstől. Határozzuk meg a görbe alakját.
Megoldás. A megadott feltételnek az a görbe tesz eleget, amelynek mentén a részecske potenciális energiája
, ahol

az egyensúlyi helyzettől számított ívhossz; ekkor a kinetikus energia

a részecske tömege), és a rezgés frekvenciája
A nehézségi erőtérben
egyenlőségnek kell fennállnia, vagyis

Másrészt

, ahol

, függetlenül

(

kezdeti értékétől.

a függőleges koordináta. Ezért a

, ahonnan

Ezt az egyenlőséget úgy célszerű integrálni, hogy elvégezzük az

helyettesítést. Ezzel:

Ez a két egyenlet határozza meg paraméteres alakban a keresett görbe egyenletét; a görbe ciklois.

2. 22.§. Kényszerrezgések
Térjünk rá olyan rendszerek rezgéseinek vizsgálatára, amelyek valamely változó külső tér hatása alatt állnak;
ilyen rezgéseket, az előző paragrafusban tárgyalt szabad rezgésekkel ellentétben, kényszerrezgésnek nevezzük.
Minthogy a rezgéseket az előzőekhez hasonlóan kicsinek tételezzük fel, ezzel természetesen azt is feltesszük,
hogy a külső tér elég gyenge, mert különben túlságosan nagy kitéréseket is előidézhetne.
Ebben az esetben a rendszer a saját

potenciális energiája mellett még a külső tér hatásából eredő

potenciális energiával is rendelkezik. Fejtsük sorba ezt a potenciális energiát a kicsiny
mennyiség hatványai szerint:
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Az első tag csak az idő függvénye, így elhagyható a Lagrange-függvényből (mint egy másik időfüggvény teljes
deriváltja). A második tagban

az a külső „erő”, amely a rendszerre az egyensúlyi helyzetében hat; ez

az erő az idő adott függvénye, jelöljük

-vel. Így tehát a potenciális energiában megjelenik egy

tag, s ezáltal a rendszer Lagrange-függvénye az

5.13. egyenlet - (22,1)

alakot ölti. A megfelelő mozgásegyenlet:

5.14. egyenlet - (22,2)

vagy

5.15. egyenlet - (22.1)

ahol újból bevezettük a szabad rezgések

frekvenciáját.

Mint ismeretes, az állandó együtthatós inhomogén lineáris differenciálegyenlet általános megoldását két
kifejezés összegeként kapjuk meg:
, ahol
a homogén egyenlet általános megoldása,
pedig az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása. A mi esetünkben
az előző §-ban tárgyalt
szabad rezgés.
Nézzük azt az igen fontos esetet, amikor a gerjesztő erő az időnek
függvénye:

frekvenciájú egyszerű periodikus

5.16. egyenlet - (22,3)

A (22,2) egyenlet partikuláris megoldását
behelyettesítésből:
megoldást:

alakban keressük. Az egyenletbe való
; hozzáadva a homogén egyenlet megoldását, nyerjük az általános

5.17. egyenlet - (22,4)

Az

és

tetszőleges állandót a kezdeti feltételek határozzák meg.

Látjuk, hogy periodikus gerjesztő erő hatására a rendszer olyan mozgást végez, amely két rezgés összetételéből
áll elő: az egyik frekvenciája a rendszer
sajátfrekvenciája, a másiké a gerjesztő erő frekvenciája.
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A (22,4) megoldás nem alkalmazható rezonancia esetén, vagyis akkor, amikor a gerjesztő erő frekvenciája
megegyezik a rendszer sajátfrekvenciájával. Ahhoz, hogy megtaláljuk a mozgásegyenlet általános megoldását,
ebben az esetben írjuk (22,4)-et az állandók megfelelő átjelölésével

alakba. Ha
, akkor a második tag
szabályával kiszámítva:

határozatlan értéket ad. A határértéket L’Hospital

5.18. egyenlet - (22,5)

Rezonancia esetében tehát a rezgés amplitúdója lineárisan nő az idővel (egészen addig, amíg a rezgés kicsi
marad, s így az itt ismertetett egész elmélet alkalmazhatatlanná nem válik).
Megvizsgáljuk még, milyenek a kis rezgések a rezonancia közelében, amikor
mennyiség. Állítsuk elő az általános megoldást komplex alakban:

, ahol

kis

5.19. egyenlet - (22,6)

kicsit változik az

Mivel

tényező

periódusa alatt, a mozgást a rezonancia közelében

úgy lehet tekinteni, mint változó amplitúdójú kis rezgést. Jelölje
4

Állítsuk elő

-t és

-t

, illetve

ezt az amplitúdót; ekkor

alakban:

5.20. egyenlet - (22,7)

Így tehát az amplitúdó frekvenciával periodikusan rezeg az

határok között. Ezt a jelenséget [lebegésnek] nevezzük.
A (22,2) mozgásegyenlet általános megoldását tetszőleges
könnyű megtenni, ha előzetesen az egyenletet

gerjesztő erő mellett elő lehet állítani. Ezt

alakba írjuk, vagy

4

Ugyancsak változik az „állandó” tag a rezgés fázisában.
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5.21. egyenlet - (22,8)

ahol bevezettük a

5.22. egyenlet - (22,9)

komplex mennyiséget. A (22,8) egyenlet már nem másodrendű, hanem elsőrendű. A jobb oldal nélkül a
megoldás

állandó. Az általános szabályt követve, keressük az inhomogén

lenne, ahol

egyenlet megoldását

függvényre a következő egyenletet kapjuk:

alakban; az

Ezt integrálva, a (22,9) egyenlet megoldását

5.23. egyenlet - (22,10)

alakban kapjuk, ahol a

integrálási állandót úgy választottuk, hogy az legyen

időpillanatban. (22,10) a keresett általános megoldás; az
adja meg (
-val elosztva).5

értéke a

függvényt ennek a kifejezésnek a képzetes része

A kényszerrezgést végző rendszer energiája természetesen nem marad meg; a rendszer energiát vesz fel a külső
erő forrásának terhére. Határozzuk meg azt az energiát, amelyet a külső erő hatásának teljes ideje alatt (
től
-ig) átad a rendszernek, feltéve, hogy a kezdeti energia nulla. A (22,10) képlet szerint [az integrálás
alsó határa nulla helyett

és

], ha

:

Másrészt a rendszer energiája az

5.24. egyenlet - (22,11)

5

Eközben magától értetődően

-t valós alakban kell beírni.
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kifejezéssel adható meg. Betéve ide

kifejezést, megkapjuk a keresett energiaátadást:

5.25. egyenlet - (22,12)

meghatározáshoz tehát képezzük az
erő Fourier-transzformáltját a rendszer sajátfrekvenciájával. Az
erő a Fourier-transzformált abszolútértékének négyzetével arányos.
Speciálisan, ha a külső erő

-hoz viszonyítva csak rövid ideig hat,

vehető. Ekkor

Ez az eredmény eleve nyilvánvaló: azt a tényt fejezi ki, hogy a rövid ideig ható erő
a rendszerrel, és közben lényeges elmozdulást nem tud okozni.

impulzust közöl

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a rendszer kényszerrezgéseit az

erő hatására, ha a rendszer a

egyensúlyi helyzetében nyugszik
a)

, és

.

Válasz:
jönnek létre a rezgések.
b)

; az állandó erő hatására elmozdul az egyensúlyi helyzet, s e körül

.

Válasz:

c)

.

Válasz:

d)

pillanatban az

.
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Válasz:

(A megoldáshoz célszerű az erőt

komplex alakba írni.)

2. Határozzuk meg a rendszer rezgéseinek végső amplitúdóját olyan külső erő hatása után, amely a
következőképp változik az idővel:
ha

(24. ábra). A

Megoldás. A

alakúak. Ha

, ha

;

, ha

;

,

pillanatig a rendszer az egyensúlyi helyzetében nyugszik.
intervallumban a kezdeti feltételt kielégítő rezgések

, akkor a megoldást

alakban keressük. Abból a feltételből, hogy

és

folytonos a

helyen,

adódik. A rezgés amplitúdója

Megemlítjük, hogy az amplitúdó annál kisebb, minél lassabban kapcsoljuk be

5.3. ábra - 24. ábra.
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5.4. ábra - 25. ábra.

3. Oldjuk meg ugyanezt a feladatot meghatározott

ideig tartó állandó

erő esetében (25. ábra).

Megoldás. Hasonlóan járhatnánk el, mint a 2. feladatban, azonban még egyszerűbb, ha a (22,10) képletet
használjuk fel.

és

esetére az

helyzet körüli szabad rezgést kapunk; ekkor

abszolút értékének négyzete adja az amplitúdót a

összefüggés szerint. Végeredményül

adódik.
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4. Oldjuk meg ugyanezt a feladatot olyan erő esetén, amely nullától
megfelelően hat (26. ábra).

összefüggésnek

-ig az

5.5. ábra - 26. ábra.

5.6. ábra - 27. ábra.

Megoldás. Az előbbi módszerrel:

5. Oldjuk meg ugyanezt a feladatot olyan erőre, amely a nullától a
szerint változik (27. ábra).
Megoldás. Az
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kifejezést beírva (22,10)-be és nullától

-ig integrálva:

3. 23.§. A sok szabadsági fokú rendszerek rezgései
A több ( ) szabadsági fokú rendszerek szabad rezgéseinek elméletét hasonlóan építhetjük fel, mint azt a 21.§ban az egydimenziós rezgéseknél tettük.
potenciális energiának mint a

Legyen az
minimuma a

általános koordináták függvényének

helyen. Vezessük be az

5.26. egyenlet - (23,1)

kis elmozdulásokat, és fejtsük sorba -t ezek szerint másodrendű tagokig;így a potenciális energiát pozitív
definit kvadratikus alakként kapjuk meg:

5.27. egyenlet - (23,2)

Itt a potenciális energiát ismét a minimális értéktől számítjuk. Minthogy a
és
együtthatók ugyanazon
mennyiség mellettállnak szorzóként, világos, hogy mindig szimmetrikusaknak tekinthetők az
indexeikben:

Ugyanakkor a kinetikus energia a legáltalánosabb esetben

alakú [lásd az (5,5) képletet], és az együtthatóban a
helyettesítést végzünk, majd az
állandókat
-val jelöljük. Ezzel a kinetikus energiát pozitív definit kvadratikus alakként kapjuk meg:

5.28. egyenlet - (23,3)

Az

együtthatók szintén mindig szimmetrikusaknak vehetők:
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Így tehát a szabad kis amplitúdójú rezgést végző rendszer Lagrange-függvénye:

5.29. egyenlet - (23,4)

Állítsuk most elő a mozgásegyenleteket. A szükséges deriváltak meghatározásához írjuk fel a Lagrangefüggvény teljes differenciálját:

Mivel az összeg természetesen nem függ attól, hogyan jelöljük az összegező indexeket, a zárójelben levő első és
harmadik tagban cseréljük fel a
voltát:

és indexeket; figyelembe véve az

és

együtthatók szimmetrikus

Ebből látható, hogy

Ezért a Lagrange-egyenletek:

5.30. egyenlet - (23,5)

Ezek számú (
alkotnak.

,

, …, ) állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenletből álló rendszert

Az ilyen differenciálegyenletek megoldásának általános szabálya szerint keressünk
függvényt

számú ismeretlen

5.31. egyenlet - (23,6)

alakban, ahol az

együtthatók egyelőre határozatlan állandók. Beírva(23,6)-ot a (23,5) rendszerbe,

vel való egyszerűsítés után homogén lineáris algebrai egyenletrendszert kapunk az

5.32. egyenlet - (23,7)
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Ahhoz, hogy ennek a rendszernek legyen zérustól különböző megoldása, a determinánsának nullának kell
lennie:

5.33. egyenlet - (23,8)

A (23,8) karakterisztikus egyenlet
-re vonatkozóan -edfokú egyenlet. Ennekáltalában különböző
valós pozitív gyöke van (
, , …, ). Speciális esetben bizonyos gyökök megegyezhetnek egymással.
Az ily módon meghatározott
mennyiségeket a rendszer sajátfrekvenciáinak nevezzük.
A (23,8) egyenlet gyökeinek valós és pozitív volta eleve nyilvánvaló fizikai meggondolásokból. Valóban, ha
volna -nak képzetes része, ez azt jelentené, hogy (23,6)
koordinátáinak időfüggésében (s velük együtt az
sebességekében is) exponenciálisan csökkenő vagy növekvő szorzó is megjelenne. Az adott esetben
azonban ez nem lehetséges, mert azt eredményezné, hogy a rendszer
változna az időben, ellentétben az energiamegmaradás törvényével.

teljes energiája

Ugyanerről tisztán matematikai úton is meggyőződhetünk. Szorozzuk meg a (23,7) egyenletet
összegezzünk az index szerint; így:

-gal, ezután

ahonnan

Ennek a kifejezésnek a számlálójában és nevezőjében fellépő kvadratikus alakok valósak; ez abból következik,
és

hogy az

együtthatók valósak és szimmetrikusak:

A két kifejezés pozitív is, s ezért

szintén pozitív.6

Miután az
frekvenciákat megtaláltuk, mindegyiket beírva a ((23,7) egyenletbe, megkapjuk az
együtthatók megfelelő értékeit. Ha a karakterisztikus egyenlet minden
gyöke különböző, akkor, mint
együtthatók a (23,8) determináns olyan aldeterminánsaival arányosak, amelyekben

ismeretes, az

6

Az, hogy a

az

-t a

együtthatókkal képzett kvadratikus alak valós értékű változókra pozitív definit, nyilvánvaló a (23,2) definícióból. De ha
komplex

mennyiségeket

expliciten

alakba

írjuk,

akkor

(ismét

szimmetriája

miatt):

vagyis
pozitív definit alak összegét kapjuk.
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megfelelő
-val helyettesítettük; jelölje
rendszer partikuláris megoldása tehát

alakú, ahol

ezeket az aldeterminánsokat. A (23,5) differenciálegyenlet-

tetszőleges (komplex) állandó.

Az általános megoldást az

partikuláris megoldás összege szolgáltatja. Áttérve a valós részre, írjuk ezt

5.34. egyenlet - (23,9)

alakba, ahol bevezettük a

5.35. egyenlet - (23,10)

jelölést.
Így tehát a rendszer minden koordinátájának időbeli változása a tetszőleges amplitúdójú és fázisú, de jól
meghatározott frekvenciájú

,

, …,

egyszerű periodikus rezgések szuperpozíciójával írható le.

Természetesen merül fel a kérdés, nem lehet-e úgy megválasztani az általános koordinátákat, hogy mindegyik
csak egy egyszerű rezgést végezzen. Maga a (23,9) általános megoldás mutat rá, hogy miként oldjuk meg ezt a
feladatot.
Valóban, tekintsük a (23,9)

számú összefüggést mint egyenletrendszert az

mennyiségre; megoldva ezt a rendszert, a

, …,

,

számú ismeretlen

mennyiségeket az

,

, …,

koordinátákkal fejezhetjük ki. Következésképpen a
-kat új általános koordinátáknak tekinthetjük. Ezeket
normálkoordinátáknak nevezzük, az általuk végzett egyszerű periodikus rezgések pedig a rendszer
normálrezgései.
A

normálkoordináták, amint ez az értelmezésükből nyilvánvaló, a

5.36. egyenlet - (23,11)

egyenleteknek tesznek eleget. Ez azt jelenti, hogy normálkoordinátákban a mozgásegyenletek egymástól
független egyenletre esnek szét. Minden normálkoordináta gyorsulása csak a szóban forgó koordinátaértékétől
függ, és a normálkoordináta időtől való függésének teljes meghatározásához csak ugyanannak a koordinátának
és a megfelelő sebességnek a kezdeti értékét kell tudnunk. Más szóval a rendszer normálrezgései teljesen
függetlenek egymástól.
A mondottakból nyilvánvaló, hogy a normálkoordinátákkal kifejezett Lagrange-függvény
egydimenziós rezgések összegére bomlik fel, azaz

5.37. egyenlet - (23,12)
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alakú, ahol az
tényezők pozitív állandók. Matematikai szempontból ez azt jelenti, hogy a (23,9)
transzformáció mindkét kvadratikus alakot – a (23,3) kinetikus és a (23,2) potenciális energiát – egyidejűleg
diagonális alakra hozza.
Rendszerint úgy választjuk meg a normálkoordinátákat, hogy a Lagrange-függvényben a sebességek
együtthatója

-del legyen egyenlő. Ehhez elég, ha bevezetjük a

5.38. egyenlet - (23,13)

új normálkoordinátákat. Ekkor

Mindez nem sokat változik abban az esetben, mikor a karakterisztikus egyenlet gyökei között többszörös
gyökök is vannak. A mozgásegyenletek általános megoldásának (23,9) és (23,10) általános alakja ugyanolyan
marad, azzal a különbséggel, hogy a többszörös gyököknek megfelelő
együtthatók most már nem a
determináns aldeterminánsai, mert azok, mint ismeretes, ebben az esetben nullák. 7
Minden többszörös (vagy elfajult) frekvenciának annyi különböző normálkoordináta felel meg, amennyi a
multiplicitása; e normálkoordináták választása nem egyértelmű. Minthogy az azonos
-hoz tartozó
normálkoordináták a kinetikus és a potenciális energiában azonosan transzformálódó
és
alakban jelennek meg, alávethetők tetszőleges olyan lineáris transzformációnak, amellyel a négyzetösszegük
invariáns marad.
Igen egyszerűen megtalálhatók az állandó külső térben mozgó egyetlen tömegpont háromdimenziós rezgéseinek
normálkoordinátái. Helyezzük a Descartes-féle koordináta-rendszer kezdőpontját az
potenciális
energia minimumának pontjába; ekkor a potenciális energiát az , , változók kvadratikus alakjaként kapjuk
meg, és a kinetikus energia:

(
a részecske tömege) nem függ a koordinátatengelyek irányításától. Ezért a tengelyek megfelelő elforgatása
diagonális alakra hozza a potenciális energiát. Ekkor

5.39. egyenlet - (23,14)

és az

,

,

tengelyek menti rezgések normálrezgések, amelyeknek frekvenciái:

Az, hogy az általános megoldásban nem lehetnek olyan tagok, amelyek az exponenciális mellett időhatványszorzókat is tartalmaznak,
ugyanolyan fizikai meggondolásokból nyilvánvaló, mint amilyenek kizárják a „komplex” frekvencia lehetőségét: az ilyen tagok jelenléte
ellent mondana az energia megmaradásának.
7
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Abban a speciális esetben, amikor a tér gömbszimmetrikus (
három frekvencia megegyezik (lásd a 3. feladatot).

,

) ez a

A normálkoordináták használata lehetővé teszi, hogy a több szabadsági fokú rendszerek kényszerrezgéseinek
tárgyalását visszavezessük az egydimenziós kényszerrezgések tárgyalására. A rendszer Lagrange-függvénye a
változó külső erő hatását is figyelembe véve:

5.40. egyenlet - (23,15)

ahol

a szabad rezgések Lagrange-függvénye. Az

koordináták helyett normálkoordinátákat bevezetve:

5.41. egyenlet - (23,16)

ahol bevezettük az

jelölést. Ennek megfelelően a

5.42. egyenlet - (23,17)

mozgásegyenletek csak egy-egy ismeretlen

függvényt tartalmaznak.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a két szabadsági fokú rendszer rezgéseit, ha Lagrange-függvénye

(két azonos,
egymáshoz).

sajátfrekvenciájú egydimenziós rendszer, amelyek

Megoldás. A mozgásegyenlet:

(23,6) behelyettesítése a következőket adja:

5.43. egyenlet - (23,1.1)
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, ebből:

A karakterisztikus egyenlet:

Ha

, az (23,1.1) egyenletből

következik, ha pedig

, akkor

. Ezért

(Az
Ha

együttható a normálkoordináták említett normálásának felel meg.)
(gyenge csatolás esete), akkor

Ebben az esetben

és

változását két közeli frekvenciájú rezgés szuperpozíciója adja meg, azaz

frekvenciájú [lebegések] állnak elő (lásd a 22.§-t). Abban a pillanatban. amikor az
koordináta amplitúdója maximális. amplitúdója minimális, és viszont.
2. Határozzuk meg a [kettős síkinga] (1. ábra) kis rezgéseit.
Megoldás. Kis rezgésekre

az 5.§ 1. feladatában talált Lagrange-függvény az

alakot ölti. A mozgásegyenletek:

(23,6) behelyettesítése után:

A karakterisztikus egyenlet gyökei:
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Ha
, akkor a frekvenciák a
rezgéseinek felelnek meg.

3. Adjuk meg az

és

értékhez tartanak, amelyek a két inga független

potenciálú centralis erőtérben mozgó test (ún. [térbeli oszcillátor]) pályáját.

Megoldás. Mint minden centrális térben, a mozgás egy síkban megy végbe. Válasszuk ezt a síkot az
síknak. Az
meg:

és

koordináták időbeli változását azonos

frekvenciájú egyszerű rezgés adja

vagy

ahol bevezettük a
,
jelöléseket. Ebből
meghatározva, majd négyzetük összegét véve, nyerjük a pálya egyenletét:

Ez olyan ellipszis, melynek a középpontja az origóban van. 8 Ha
szakasszá fajul.

vagy

-t és

-t

, akkor a pálya egyenes

4. 24.§. Molekulák rezgései
Ha olyan rendszerrel van dolgunk, amelyben a részecskék egymással kölcsönhatásban állnak, de külső erőtér
nincs jelen, akkor nem minden szabadsági fok rezgő jellegű. Az ilyen rendszerek tipikus példáját szolgáltatják a
molekulák. Az atomok a molekulán belüli egyensúlyi helyzetük körül rezgő mozgásra képesek, ezenkívül a
molekula mint egész haladó és forgó mozgást is végezhet.
A haladó mozgásnak három [szabadsági fok] felel meg. Általában ugyanennyi a forgási szabadsági fokok
száma, úgy hogy az -atomos molekula
szabadsági fokából
felel meg rezgő mozgásnak.
Kivételt képeznek azok a molekulák, amelyekben minden atom egy egyenes mentén helyezkedik el. Mivel nincs
értelme ezen egyenes körüli forgásról beszélni, ebben az esetben a forgás szabadsági fokainak száma csak ,
ezért
szabadsági fok jut a rezgésekre.
A molekulák rezgéseinek leírásakor a kezdet kezdetén célszerű kizárni vizsgálódásaink köréből a haladásnak és
a forgásnak megfelelő szabadsági fokokat.
A haladó mozgás kizárásához a molekula teljes impulzusát nullának kell vennünk. Ezt a feltételt, amely azt
jelenti, hogy a molekula tömegközéppontja nyugalomban van, azzal fejezhetjük ki, hogy a tömegközéppont

8

Azt a tényt, hogy az

potenciális energiájú térben a mozgás zárt görbén megy végbe, már a 14.§-ban említettük.
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három koordinátája állandó. Legyen
(ahol
az -adik atom nyugvó egyensúlyi
helyzetének rádiuszvektora,
pedig az atom kitérése ebből a helyzetből), s adjuk meg a

feltételt

5.44. egyenlet - (24,1)

alakban.
A molekula forgásának kizárásához nullának kell vennünk a teljes impulzusmomentumot. Az
impulzusmomentum nem állítható elő mint a koordináták egy függvényének teljes időderiváltja, s így nulla
volta általában nem fejezhető ki úgy, hogy egy ilyen függvény nullával egyenlő. De épp a kis rezgések esete
kivétel. Valóban, ismét
összefüggést írva, és elhanyagolva az
másodrendű kis mennyiségeket, a molekula impulzusmomentumát

elmozdulásban

alakban állíthatjuk elő. Ebben a közelítésben tehát azt, hogy az impulzusmomentum nulla, a

5.45. egyenlet - (24,2)

alakban fejezhetjük ki. (A koordináta-rendszer kezdőpontját itt tetszőlegesen választhatjuk meg.)
A molekula normálrezgéseit az atomok mozgásának jellege szerint osztályozhatjuk olyan meggondolásokra
támaszkodva, amelyek az atomok molekulán belül elfoglalt egyensúlyi elhelyezkedésének szimmetriájával
kapcsolatosak. Erre a célra egy, a csoportelméleten alapuló általános módszer áll rendelkezésünkre, melyet e
könyvsorozatnak egy másik kötetében dolgozunk ki.9 Itt csak néhány elemi példát tárgyalunk.
Ha a molekulának mind az
atomja egy síkban van, kétféle normálrezgést különböztethetünk meg: az egyik
benne hagyja az atomokat ebben a síkban, a másik kimozdítja őket innen. Könnyen meghatározható ezeknek is,
azoknak is a száma. Mivel a teljes síkmozgásra
szabadsági fok jut, amelyek közül kettő a haladás, egy a
forgás szabadsági foka, a síkból ki nem vezető rezgések szabadsági foka
. A maradék
rezgési szabadsági fok azoknak a rezgéseknek felel meg,
amelyek kiviszik az atomokat a síkból.
Lineáris molekula esetén megkülönböztethetünk longitudinális rezgéseket, amelyek megőrzik a molekula
lineáris alakját, és olyan rezgéseket, amelyek kimozdítják az atomokat az egyenesről. Mivel
részecske
egyenes menti mozgásának
szabadsági fok felel meg, amelyekből egy a haladó mozgáshoz tartozik, a
longitudinális rezgések száma
. A lineáris molekula összes rezgési szabadsági foka
, ezért
olyan rezgés van, amely kimozdítja az atomokat az egyenesről. Ezeknek a rezgéseknek azonban
csak
különböző frekvencia felel meg, mert minden ilyen rezgés két független módon valósulhat meg,
mégpedig a molekula tengelyén átmenő két egymásra merőleges síkban; szimmetriameggondolásokból
nyilvánvaló, hogy minden ilyen normálrezgés-párnak azonos a frekvenciája.

9

Lásd III. kötet: Kvantummechanika, 100. §.
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4.1. Feladatok10
1. Határozzuk meg a háromatomos lineáris szimmetrikus
frekvenciáit. Feltesszük, hogy a molekula potenciális energiája csak az
valamint az
szögtől függ.

molekula (28. ábra) rezgéseinek
és
távolságtól,

5.7. ábra - 28. ábra.

Megoldás. Az atomok hosszanti

Ennek segítségével kiküszöböljük

,

,

elmozdulására a (24,1) összefüggés értelmében:

-t a molekula longitudinális mozgásának Lagrange-függvényéből:

majd új koordinátákat vezetünk be:

Végeredményként:

(

, a molekula tömege). Ebből látszik, hogy

és

(egy normálási tényezőtől

eltekintve) a normálkoordináták.
a molekula középpontjához viszonyítva antiszimmetrikus rezgésnek felel
meg (
; 28.a) ábra), melynek frekvenciája:

Bonyolultabb molekulákra a számítást a következő könyvekben lehet megtalálni: M. V. Volkenstejn, M. A. Jeljásevics, B. L Sztyepanov:
Molekulák rezgései, Gosztehizdat, 1949. (oroszul). G. Herz berg: Többatomos molekulák rezgési és rotációs spektrumai, III. 1949.
(angolul).
10
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A

koordináta szimmetrikus rezgésnek felel meg (

Az atomok merőleges

,

; 28. b) ábra); ennek frekvenciája:

elmozdulásai között (24,1) és (24,2) szerint az

,

összefüggés áll fenn (szimmetrikus hajlítási rezgés; 28. c) ábra). A molekula meghajlítási potenciális energiáját
írjuk
alakban, ahol
fejezhetjük ki:

Az összes elmozdulást

az

szög eltérése

-től. Ezt az elmozdulásokkal a következőképp

-val kifejezve a merőleges rezgések Lagrange-függvénye:

ahonnan a frekvencia

2. Oldjuk meg ugyanezt a feladatot a háromszög alakú

molekulára (29. ábra).

5.8. ábra - 29. ábra.
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Megoldás. (24,1) és (24,2) szerint az atomok
a következő összefüggések állnak fenn:

Az

és
vektornak az

távolságok
, illetve

elmozdulásainak

és

irányú összetevői között (29. ábra)

, illetve
megváltozását az
egyenesre való vetülete adja meg:
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Az
szög megváltozását pedig ugyanezeknek a vektoroknak az
vetületeiből kapjuk meg:

és

szakaszokra merőleges

A molekula Lagrange-függvénye:

Vezessünk be új koordinátákat:

Ezekkel az

vektorok komponensei a következőképp fejezhetők ki:

a Lagrange-függvényre pedig a számítások elvégzése után a következő adódik:

Ebből látható, hogy a
a) ábra)

koordináta az

tengelyre antiszimmetrikus (

,

; 29.

frekvenciájú rezgésnek felel meg.
A

,

koordináták ugyanekkor az

tengelyre szimmetrikus (

c) ábra) olyan két rezgésnek felelnek meg, amelyeknek

és

frekvenciáját az
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karakterisztikus egyenlet gyökei határozzák meg.
Ha

, akkor mindezek a frekvenciák megegyeznek az 1. feladat megoldásaival.

3. Ugyanaz a lineáris nem szimmetrikus

molekulára (30. ábra).

5.9. ábra - 30. ábra.

Megoldás. Az atomok longitudinális ( ) és transzverzális ( ) elmozdulásai között az

összefüggések állnak fenn. A megnyúlás és a hajlítás potenciális energiáját írjuk

alakba (

). Az 1. feladatban végzettekhez hasonló számítások az

eredményre vezetnek a transzverzális rezgés frekvenciája esetében. A két longitudinális rezgés
frekvenciájára pedig az

és

-ben másodfokú

egyenlet adódik.

5. 25.§. Csillapított rezgések
Mindeddig feltettük, hogy a testek mozgása vákuumban megy végbe, vagy a közeg hatása a mozgásra
elhanyagolható. Ha egy test egy közegben mozog, akkor a valóságban a közeg ellenállást tanúsít, ami a mozgás
lassítására irányul. A mozgó test energiája eközben végül is hővé alakul, vagy – ahogy mondani szokás –
disszipálódik.
A mozgás folyamata ilyen feltételek mellett nem tisztán mechanikai folyamat, s leírása megköveteli, hogy
számba vegyük a közeg mozgását, valamint a közeg és a test belső, termodinamikai állapotát is. Többé általában
nem állíthatjuk, hogy a mozgó test gyorsulása csak az adott pillanatbeli koordináta- és sebességértékektől függ,
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vagyis nem léteznek mechanikai értelemben vett mozgásegyenletek. Így egy test közegben való mozgásának
leírása már nem a mechanika feladata.
Van azonban az eseteknek egy meghatározott kategóriája, amikor a közegben való mozgást közelítőleg
mechanikai mozgásegyenletekkel írhatjuk le úgy, hogy ezekbe meghatározott kiegészítő tagokat vezetünk be.
Ide tartoznak azok a rezgések, amelyek frekvenciája kicsi a közeg disszipatív folyamatainak jellemző
frekvenciájához képest. Ha ez a feltétel teljesül, úgy vehetjük, hogy a testre súrlódási erő hat, amely (adott
homogén közegben) csak a test sebességétől függ.
Ha ezenfelül ez a sebesség még elég kicsi is, akkor a súrlódási erőt ennek hatványai szerint sorba fejthetjük. A
sorfejtés nulladik tagja nulla, mivel a nyugvó testre semmiféle súrlódási erő nem hat, az első el nem tűnő tag
pedig arányos a sebességgel. Ily módon az egydimenziós kis rezgést végző, általános koordinátájú rendszerre
ható

általános súrlódási erőt

alakba írhatjuk, ahol
pozitív állandó, a negatív előjel pedig azt mutatja, hogy az erő a sebességgel ellentétes
irányban hat. Hozzávéve ezt a tagot a mozgásegyenlet jobb oldalához, a következőt kapjuk [lásd a (21,4)
képletet]:

5.46. egyenlet - (25,1)

Osszunk végig

-mel, és vezessük be a

5.47. egyenlet - (25,2)

jelöléseket.
nevezzük.11

a rendszer súrlódásmentes szabad rezgéseinek frekvenciája;

-t csillapítási tényezőnek

Így tehát a következő egyenlettel számolhatunk:

5.48. egyenlet - (25,3)

Az állandó együtthatós differenciálegyenletek megoldásának általános szabályát követve, az
helyettesítést alkalmazzuk, s így -re az

karakterisztikus egyenletet kapjuk. (25,3) általános megoldása:

Itt két esetet kell megkülönböztetnünk.
Ha
megoldását

11

A dimenziótlan

, akkor két komplex konjugált

szorzatot (ahol

érték adódik. Ebben az esetben a mozgásegyenlet általános

a periódus) a csillapodás [logaritmikus dekrementumának] hívjuk.
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alakban állíthatjuk elő, ahol

tetszőleges komplex állandó. Másképpen:

5.49. egyenlet - (25,4)

ahol
és
valós állandók. Az ezekkel a képletekkel leírt mozgástcsillapított rezgésnek hívjuk. Ez
exponenciálisan csökkenő amplitúdójú harmonikus rezgésnek tekinthető. Az amplitúdó csökkenésének
sebességét a

kitevő határozza meg, a rezgések

„frekvenciája” pedig kisebb, mint a súrlódás nélküli szabad

rezgéseké. Ha
, akkor az eltérés és
között másodrendűen kicsi. Eleve várhattuk, hogy a
frekvencia kisebb lesz, minthogy a súrlódás általában hátráltatja a mozgást.
Ha
, akkor egy periódus
ideje alatt a csillapított rezgés amplitúdója alig változik meg. Ebben az
esetben van értelme úgy átlagolni (egy periódusra) a koordináta és a sebesség négyzetének értékeit, hogy
közben elhanyagoljuk az
szorzó változását. Ezek a négyzetátlagok nyilvánvalóan
arányosak. Így a rendszer energiája is átlagosan az

-val

5.50. egyenlet - (25,5)

törvény szerint csökken, ahol
Legyen most

. Ekkor

az energia kezdeti értéke.
mindkét értéke valós, s mindkettő negatív. A megoldás általános alakja:

5.51. egyenlet - (25,6)

Látjuk, hogy elég nagy súrlódás esetén a mozgás olyan, hogy
monoton csökken, azaz aszimptotikusan
(miközben
) az egyensúlyi helyzet felé közeledik. Az ilyen mozgást aperiodikus csillapodásnak
nevezzük.
Végül abban a speciális esetben, amikor
gyöke van:

, a karakterisztikus egyenletnek mindössze egy (kettős)

. Mint ismeretes, ebben az esetben a differenciálegyenlet általános megoldása

5.52. egyenlet - (25,7)

alakú. Ez az aperiodikus csillapodás határesete; szintén nincs rezgés jellege.
A sok szabadsági fokú rendszerekre az
lineáris kombinációja:

koordinátának megfelelő általános súrlódási erő a sebességek

5.53. egyenlet - (25,8)
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Tisztán mechanikai meggondolásokból semmiféle következtetést sem lehet levonni az
együtthatók és
indexre vonatkozó szimmetria tulajdonságairól. A statisztikus fizika módszereivel meg lehet mutatni, 12 hogy
mindig

5.54. egyenlet - (25,9)

Ezért a (25,8) kifejezést az

5.55. egyenlet - (25,10)

kvadratikus alak – az úgynevezett disszipációs függvény– differenciálhányadosakéntírhatjuk fel:

5.56. egyenlet - (25,11)

A (25,11) erőt hozzá kell vennünk a Lagrange-egyenlet jobb oldalához:

5.57. egyenlet - (25,12)

A disszipációs függvénynek önmagának fontos fizikai értelme van: ez határozza meg, milyen intenzív a
rendszer energiájának disszipációja. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha kiszámítjuk a rendszer mechanikai
energiájának időderiváltját:

Mivel
a sebességek kvadratikus alakja, Eulernek a homogén függvényekre vonatkozó tétele értelmében az
egyenlőség jobb oldalán álló összeg
-fel egyenlő. Így tehát:

5.58. egyenlet - (25,13)

vagyis a rendszer energiájának változási sebességét a disszipációs függvény kétszerese adja meg. Mivel a
disszipációs folyamatok az energia csökkenését idézik elő, szükségszerűen
kvadratikus alak pozitív definit.
12

Lásd V. kötet: Statisztikus fizika, 121. §.
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A súrlódás jelenlétében végzett kis rezgések egyenletét úgy kapjuk meg, hogy a (25,8) erőt hozzávesszük a
(23,5) egyenletek jobb oldalához:

5.59. egyenlet - (25,14)

Ezekbe az egyenletekbe helyettesítve az

kifejezést,

-vel való egyszerűsítés után az

állandókra lineáris algebrai egyenletrendszert kapunk:

5.60. egyenlet - (25,15)

Ennek az egyenletrendszernek a determinánsát nullával egyenlővé téve, megkapjuk az
karakterisztikus egyenletet:

értékeit meghatározó

5.61. egyenlet - (25,16)

Ez
-edfokú egyenlet -re vonatkozóan. Mivel minden együtthatója valós, a gyökei vagy valósak, vagy
páronként komplex konjugáltak. A valós gyökök feltétlenül negatívok, és a komplexek valós része is negatív.
Ellenkező esetben a koordináták és a sebességek, s így velük együtt a rendszer energiája is időben
exponenciálisan növekedne, holott a disszipatív erők jelenléte a rendszer energiájának csökkenéséhez kell, hogy
vezessen.

6. 26.§. Súrlódással járó kényszerrezgések
A súrlódással járó kényszerrezgéseket a 22.§-ban tárgyalt súrlódásmentes rezgésekhez hasonlóan vizsgálhatjuk.
Itt részletesen azzal az önmagában érdekes esettel foglalkozunk, amikor a gerjesztő erő periodikus.
Hozzátéve a (25,1) egyenlet jobb oldalához az
a következő alakban kapjuk meg:

külső erőt, és elosztva

-mel, a mozgásegyenletet

5.62. egyenlet - (26,1)

Ennek az egyenletnek a megoldását komplex formában célszerű keresni, s ezért a jobb oldalon
helyett

-t írunk:

A partikuláris megoldást keressük

alakban; ekkor

-re
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5.63. egyenlet - (26,2)

adódik.

alakban előállítva:

-t

5.64. egyenlet - (26,3)

Végül válasszuk le a
kifejezés valós részét, így a (26,1) egyenletnek egy partikuláris
megoldását kapjuk. Ehhez hozzáadva a homogén egyenlet általános megoldását (a konkrét választás kedvéért
esetre):

5.65. egyenlet - (26,4)

Az első tag exponenciálisan csökken az idővel, ezért megfelelően nagy idő eltelte után csak a második tag
marad meg:

5.66. egyenlet - (26,5)

Bár a kényszerrezgés

amplitúdójára vonatkozó (26,3) kifejezés növekszik, miközben

mégsem tart a végtelenhez, mint a súrlódásmentes rezonancia esetén. Az erő megadott
rezgés amplitúdója a
frekvenciánál maximális. Ha
csak másodrendűen kicsi mennyiségben különbözik.
Vizsgáljuk meg a rezonancia környezetét. Legyen
továbbá, hogy

, ahol

. Ekkor (26,2)-ben közelítőleg

vehető, úgyhogy

5.67. egyenlet - (26,6)

vagy

5.68. egyenlet - (26,7)
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adódik. A gerjesztő erő frekvenciájának függvényében a rezgés és a gerjesztő erő közötti fáziskülönbség
változása jellegzetes sajátosságot mutat. Ez a különbség mindig negatív, vagyis a rezgés„késik” a külső erőhöz
képest. A rezonanciától messze a
-nak nullától

oldalon a

-ig való változása az

nullához tart, a

-hoz közel eső keskeny (

oldalon pedig

-hez.

szélességű) sávban megy végbe,

a
-értéket veszi fel a
helyen. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy súrlódás hiányában a
kényszerrezgés fázisának -vel való megváltozása ugrásszerű a
értéknél [a második tag (22,4)-ben
előjelet vált]; a súrlódás figyelembevétele kissé„szétkeni” ezt az ugrást.
Stacionárius mozgás esetén, amikor a rendszer (26,5) szerint végez kényszerrezgést, a rendszer energiája
változatlan marad. Ugyanakkor a rendszer állandóan energiát nyel el a külső erő forrásából, s ez disszipálódik a
súrlódás miatt. Jelölje
a rendszer által az időegység alatt átlagban elnyelt energiamennyiséget a külső erő
frekvenciájának függvényében. (25,13) szerint:

ahol

a disszipációs függvény középértéke (a rezgés periódusára véve). Egydimenziós mozgásra a

disszipációs függvény (25,10) kifejezése:

A sinus négyzetének időbeli átlaga

. Ide (26,5)-öt behelyettesítve:

, ezért

5.69. egyenlet - (26,8)

A rezonancia közelében a rezgés amplitúdóját (26,7)-ből helyettesíthetjük:

5.70. egyenlet - (26,9)

5.10. ábra - 31. ábra.
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Az energiaelnyelés frekvenciafüggését diszperziós összefüggésnek nevezzük. A rezonanciagörbe (31. ábra)
félszélességének azt az

értékét hívjuk, amelynél

az

helyen felvett maximális értékéhez

viszonyítva, felére csökken. A (26,9) képletből látszik, hogy esetünkben ez a szélesség megegyezik a
csillapítási tényezővel. Ugyanakkor a maximum magassága,

fordítva arányos -val. Így tehát a csillapítási tényező csökkenésével a rezonanciagörbe keskenyebb és
magasabb lesz, a maximum élesebbé válik. Eközben a rezonanciagörbe alatti terület változatlan marad. Ezt a
területet az

integrál adja meg. Mivel
lényeges, s így az integráláskor
-nel helyettesíthetjük. Ezáltal:

az

növekedésével gyorsan csökken, a nagy

értékek tartománya nem

-nak (26,9) alakját használhatjuk, az integrálás alsó határát pedig

5.71. egyenlet - (26,10)

6.1. Feladat
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Határozzuk meg az

külső erő hatására keletkezett súrlódó kényszerrezgést.

Megoldás. Oldjuk meg az

komplex alakban írt mozgásegyenletet, ezután válasszuk le a valós részt. Eredményül a kényszerrezgést

alakban kapjuk meg, ahol

7. 27.§. Paraméteres rezonancia
Vannak olyan nem zárt rezgő rendszerek, amelyekben a külső erő hatása bizonyos paraméterek időbeli
változását idézi elő.13
Az egydimenziós rendszer paraméterei az
az időtől, akkor a mozgásegyenlet:

és

együttható a (21,3) Lagrange-függvényben; ha ezek függnek

5.72. egyenlet - (27,1)

Vezessünk be

helyett új

független változót úgy, hogy

legyen. Ezzel az egyenletet

alakra hozhatjuk. Így az általánosság minden megszorítása nélkül elég a

5.73. egyenlet - (27,2)

alakú mozgásegyenletre szorítkozunk, amelyet (27,1)-ből az

feltétellel kaptunk volna.

Egyszerű példa ilyen típusú rendszerre az az inga, amelynek felfüggesztési pontja adott periodikus mozgást végez függőleges irányban
(lásd a 3. feladatot).
13
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Az

függvény alakját a feladat feltételei határozzák meg. Tegyük fel, hogy ez a függvény periodikus,

frekvenciája

, és periódusa

. Ez azt jelenti, hogy

s így az egész (27,2) egyenlet invariáns a
hogy ha

transzformációval szemben. Ebből az következik,

az egyenlet megoldása, akkor az

függvény ugyancsak megoldás. Más szóval, ha

és
a (27,2) egyenlet két független megoldása, akkor a
egymás lineáris kombinációjaként transzformálódnak.
-et és

helyettesítéskor ezek
-t lehet úgy választani,14 hogy a

helyettesítésnél változásuk mindössze egy állandóval való szorzás legyen:

Az ilyen tulajdonságú függvények legáltalánosabb alakja:

5.74. egyenlet - (27,3)

ahol
és
az idő tiszta periodikus függvényei (
periódussal). A
és
állandók között,
melyek ezekben a függvényekben megjelennek, meghatározott kapcsolat áll fenn. Valóban, szorozzuk meg az

egyenleteket

-vel, illetve

-gyel, s vonjuk ki őket egymásból:

vagy

5.75. egyenlet - (27,4)

Itt a bal oldalon álló kifejezés a (27,3) alakú tetszőleges
és
függvény esetén
-vel
szorzódik, ha az argumentumokat -vel eltoljuk. Ezért világos, hogy a (27,4) egyenlet csak akkor állhat fenn,
ha

5.76. egyenlet - (27,5)

További következtetést vonhatunk le a

és

állandóra vonatkozóan, ha felhasználjuk, hogy a (27,2)

egyenlet együtthatói valósak. Ha
megoldása egy ilyen egyenletnek, akkor az
komplex
konjugált függvénynek is ki kell elégítenie ugyanazt az egyenletet. Ebből következik, hogy a
,
párnak
meg kell egyeznie a
,
párral, azaz vagy
, vagy
és
valósak. Az első esetben

14

Csak akkor, ha a

és

állandók nem egyenlők.
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(27,5) figyelembevételével,
abszolút értékű.

azaz

;a

és

állandó egységnyi

A második esetben a (27,2) egyenlet két független megoldása

5.77. egyenlet - (27,6)

alakú, ahol

egytől különböző pozitív vagy negatív valós szám. Az egyik függvény (az első vagy a második

aszerint, hogy
vagy
) exponenciálisan növekszik az idővel. Ez azt jelenti, hogy a
rendszer nyugalmi állapota (az
egyensúlyi helyzetben) nem stabil: akármilyen kis eltérés hatására az
elmozdulás időben gyorsan növekedni kezd. Ezt a jelenséget pataméteres rezonanciának nevezzük.
Figyelemre méltó, hogy és szigorúan nulla kezdeti feltételek mellett továbbra is nulla marad a szokásos
rezonanciától (22.§) eltérően, ahol az elmozdulás -vel arányos időbeli növekedése zérus kezdeti feltételek
mellett is létrejön.
Megvilágítjuk a paraméteres rezonancia keletkezését abban a fontos esetben, amikor
különbözik, egy
állandó mennyiségtől, és egyszerű periodikus függvény:

csak kevéssé

5.78. egyenlet - (27,7)

ahol

állandó (

-t pozitívnak vesszük; ez mindig elérhető az idő kezdőpontjának megfelelő

választásával). Mint a későbbiekben látjuk, a legerősebb paraméteres rezonancia akkor keletkezik, ha az
függvény frekvenciája közel esik
kétszereséhez. Ezért legyen

ahol

.

Az

5.79. egyenlet - (27,8)

mozgásegyenlet15 megoldását

5.80. egyenlet - (27,9)

alakban keressük, ahol

és

a

, illetve

szorzókhoz viszonyítva, az idő lassan változó

függvényei. Természetesen az ilyen megoldás nem pontos. Valójában az
tartalmaz, amelyek frekvenciája az
15

Az ilyen alakú egyenletet (tetszőleges

értéktől

-val és

függvény olyan tagokat is

egész számú többszörösében különbözik;

-val) a matematikai fizikában Mathieu-egyenletnek hívják.
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ezek a tagok azonban
feladatot).

-ban másodrendűen kicsik, s így első közelítésben elhanyagolhatók (lásd az 1.

Helyettesítsük be (27,9)-et a (27,8)-ba, és végezzük el a számításokat, -ban mindenütt csak elsőrendű tagokat
meghagyva. Emellett feltesszük, hogy
eredmény igazolja.) A trigonometrikus szorzatokat

. (Ennek a feltételezésnek a helyességét az

,

szerint összegre bontjuk, és a fentiekben mondottaknak megfelelően elhagyjuk a
tagokat. A következő eredményt kapjuk:

Ez az egyenlőség csak úgy állhat fenn, ha a

, illetve

két lineáris differenciálegyenletet kapunk az
keressük a megoldást est-vel arányos alakban. Ekkor:

és

frekvenciájú

függvények együtthatója külön-külön nulla. Így
függvényre. Az általános szabályt követve,

A két algebrai egyenlet megoldhatóságának feltételéből:

5.81. egyenlet - (27,10)

A paraméteres rezonancia keletkezésének feltétele az, hogy
frekvencia körül a

valós legyen (vagyis

).16 Ez a

5.82. egyenlet - (27,11)

16

A (27,6)-ban szereplő

állandó

szerint függ össze, -sel [ -nek

(27,9)-ben előjelet vált].

118
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-val való helyettesítésekor a

és

V. fejezet KIS REZGÉSEK

intervallumban valósul meg.17 Az intervallum szélessége arányos
erősödését meghatározó kitevő itt felvett értékei.

-val, és ugyanilyen rendűek a rezgés

Paraméteres rezonancia is létrejön, ha a rendszer paraméterének változási frekvenciája a
értékhez esik
közel, ahol
tetszőleges egész szám. Azonban a rezonanciatartomány szélessége (az instabilitás tartománya)
növekedésével gyorsan (
arányában) csökken (lásd a 2. feladatot). Ugyancsak csökkennek a rezgés
erősödését megszabó kitevők értékei a rezonanciatartományban.
Paraméteres rezonancia a rendszerben jelenlevő gyenge súrlódás mellett is létezik, azonban az instabilitás
tartománya ilyenkor egy kissé összeszűkül. Mint a 25.§-ban láttuk, a súrlódás az amplitúdónak

szerinti

csillapodásához vezet. Ezért a paraméteres rezonanciánál a rezgések erősödése
szerint megy végbe
(ahol
a súrlódás nélküli feladat megoldásának pozitív állandója), az instabilitás határát pedig az
egyenlőség határozza meg. Így

kifejezését (27,10) -ből véve, a rezonanciatartományra

(27,11) helyett a

5.83. egyenlet - (27,12)

egyenlőtlenséget kapjuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy súrlódás jelenlétében rezonancia nem lehetséges akármilyen kis
esetén, csak egy meghatározott

amplitúdó

„küszöbtől” kezdve, amely a (27,12) esetben:

Meg lehet mutatni, hogy a
frekvenciák közelében fellépő rezonanciákra a
azaz növekszik
növekedésével.

küszöb

-nel arányos,

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg az instabilitás tartományának határát a
pontossággal.

közelében levő rezonanciára

rendű

Megoldás. Keressük a (27,8) egyenlet megoldását

alakban, figyelembe véve – a (27,9)-hez viszonyítva –

-ban eggyel magasabb rendű tagokat is. Mivel csak az

instabilitás tartományának határa érdekel minket, az
17

,

,

Ha csak a rezonanciatartomány határai felől érdeklődünk (nem keressük

tehetjük a számítást, megjegyezve, hogy

kifejezését a tartomány belsejében), akkor egyszerűbbé

ezeken a határokon, vagyis az

megkapjuk a (27,11) tartomány határainak megfelelő

együtthatókat – a 17. lábjegyzetben

,

és

értékeket.
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mondottaknak megfelelően – állandónak tételezzük fel. A (27,8) egyenletbe helyettesítve, a trigonometrikus
szorzatokat összegre bontjuk fel, s elhagyjuk az
magasabb közelítésben lenne szükség. Így

adódik. Az

frekvenciájú tagokat, mert ezekre csak még

frekvenciájú tagokban meghagytuk az első- és másodrendű mennyiségeket, a

frekvenciájú tagokban pedig az elsőrendűeket. A szögletes zárójelben szereplő kifejezéseknek
külön-külön el kell tűnniük. A két utolsóból:

s ezek felhasználásával a két elsőből

adódik. Ezt az egyenletet

rendű pontossággal megoldva, kapjuk -ra a keresett határt:

2. Határozzuk meg az instabilitás tartományának határát a
Megoldás.

közelében levő rezonanciára.

egyenlőséget írva, a mozgásegyenlet:

Figyelembe véve, hogy a keresett határra

, keressük a megoldást

alakban. A tagokat mindjárt az első két rendig vettük számításba. Az instabilitás határának kiszámításakor az
együtthatókat ismét állandónak tekintjük. Így:
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Ebből

s végül az instabilitás tartományának két határa:

3. Adjuk meg a paraméteres rezonancia feltételét arra a síkingára, amelynek felfüggesztési pontja függőleges
irányban rezeg.
Megoldás. Az 5.§ 3. feladatában talált Lagrange-függvény alapján kis rezgésekre (
mozgásegyenlet:

(ahol
). Ebből látszik, hogy a fentebb bevezetett
(27,11) feltétel, például, itt:

) a

paraméter szerepét itt a hányados játssza. A

8. 28.§. Anharmonikus rezgések
A kis rezgéseknek az előzőekben kifejtett egész elmélete azon alapult, hogy a rendszer potenciális és kinetikus
energiáját a koordináták és sebességek szerint sorba fejthettük, és csak a másodrendű tagokat hagytuk meg.
Ekkor a mozgásegyenletek lineárisak, emiatt ilyen közelítésben lineáris rezgésekről szokás beszélni. Az ilyen
sorfejtés teljesen jogos, amíg a rezgések amplitúdója elég kicsi. A következő közelítések, annak ellenére, hogy
járulékuk nem jelentős, a mozgás minőségileg új sajátosságainak megjelenéséhez vezetnek (anharmonikus vagy
nemlineáris rezgések).
Fejtsük sorba a Lagrange-függvényt harmadrendig. Ekkor a potenciális energiában az
koordinátákban
harmadfokú tagok jelennek meg, a kinetikus energiában pedig olyan tagok, amelyek a sebességek és
koordináták
hogy az

alakú szorzatát tartalmazzák; ez a korábbi (23,3) kifejezéstől való eltérés onnan ered,
függvény sorfejtésében elsőrendű tagokat is meghagytunk. Így tehát a Lagrange-függvény:

5.84. egyenlet - (28,1)
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ahol

és

új állandó együtthatók.

Ha a tetszőleges
koordinátákról áttérünk a lineáris közelítés
normálkoordinátáira, akkor ennek a
transzformációnak lineáris volta miatt (28,1)-ben a harmadik és negyedik összeg helyett analóg összegeket
kapunk, amelyekben az

koordináták és az

együtthatókat ezekben az összegekben
alakban adódik:

sebességek helyett

-val, illetve

, illetve

áll. Jelöljük az

-val. Így a Lagrange-függvény a következő

5.85. egyenlet - (28,2)

Nem írjuk ki teljes részletességgel a Lagrange-függvényből következő mozgásegyenleteket. Csak az a lényeges,
hogy ezek

5.86. egyenlet - (28,3)

alakúak, ahol

a

koordináták és időderiváltjaik homogén másodrendű függvénye.

Keressük a megoldást a szukcesszív approximáció módszerével

5.87. egyenlet - (28,4)

alakban, ahol

, és a

függvények a

„perturbálatlan” egyenletnek tesznek eleget, azaz közönséges harmonikus rezgések:

5.88. egyenlet - (28,5)

A következő közelítésben a (28,3) egyenlet jobb oldalán csak a másodrendűen kicsi tagokat meghagyva,
-ra a

5.89. egyenlet - (28,6)
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egyenletet kapjuk, ahol a jobb oldali részbe a (28,5) kifejezést kell helyettesíteni. Eredményül lineáris
inhomogén differenciálegyenleteket kapunk, amelyeknek jobb oldalát egyszerű periodikus függvények
összegeként lehet előállítani.Így például:

Így a (28,6) egyenletek jobb oldalán olyan tagok vannak, amelyek a rendszer sajátfrekvenciáinak összegével és
különbségével lejátszódó rezgéseknek felelnek meg. Az egyenlet megoldását olyan alakban kell keresnünk,
amelyek ugyanilyen periodikus szorzókat tartalmaznak; így arra a következtetésre jutunk, hogy második
közelítésben a rendszer
frekvenciájú normálrezgéseire

5.90. egyenlet - (28,7)

frekvenciájú (közöttük a
kétszeres frekvenciájúés az állandó eltolásnak megfelelő
frekvenciájú)
járulékos rezgések szuperponálódnak. Ezeket a frekvenciákat kombinációs frekvenciáknak nevezzük. A
kombinációs rezgések amplitúdói a megfelelő normálrezgések amplitúdóinak
nel) arányosak.

szorzatával (vagy

-

A következő közelítésekben, amelyekben a Lagrange-függvény sorfejtésének magasabb rendű tagjait is
figyelembe vesszük, olyan kombinációs rezgések jelennek meg, amelyeknek frekvenciái több
frekvencia
összegei és különbségei. Ezenfelül azonban új jelenség is fellép.
A helyzet az, hogy már a harmadik közelítésben is megjelennek a kombinációs frekvenciák között olyanok,
amelyek megegyeznek az eredeti
-kal
. Következésképpen a fent leírt módszer
alkalmazásánál a mozgásegyenletek jobb oldalán rezonanciatagok lesznek, amelyek a megoldásban az idővel
növekvő amplitúdójú tagokat eredményeznek. Fizikailag azonban nyilvánvaló, hogy zárt rendszerben külső
energiaforrás hiányában nem következhet be a rezgések spontán erősödése.
A valóságban magasabb közelítésekben az
alapfrekvenciák megváltoznak az
„perturbálatlan”
értékeikhez viszonyítva, amelyek a potenciális energia másodfokú kifejezésében szerepelnek. A megoldásban a
növekvő tagok megjelenése a

típusú sorfejtéssel kapcsolatos, ami nyilvánvalóan nem jogos elég nagy

esetén.

Ily módon a további közelítésre való áttérésnél a szukcesszív approximáció módszerét úgy kell módosítanunk,
hogy a megoldásban szereplő periodikus szorzókban kezdettől fogva a pontos és ne a közelítő frekvenciák
álljanak. Magukat a frekvenciamegváltozásokat éppen abból a feltételből kapjuk meg, hogy az egyenletek
megoldásaiban ne lépjenek fel rezonanciatagok.
A módszer megvilágítására tekintsünk egy szabadsági fokú anharmonikus rezgéseket, a Lagrange-függvényt

5.91. egyenlet - (28,8)

alakba írva. A megfelelő mozgásegyenlet:
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5.92. egyenlet - (28,9)

A megoldást egymás utáni közelítések

sora alakjában keressük. Legyen

5.93. egyenlet - (28,10)

a pontos értékkel;

-t magát is

sor alakjábanállítjuk elő. A kezdeti fázis

-ben mindig nullának vehető az időszámítás kezdetének alkalmas megválasztásával. A mozgásegyenlet
(28,9) alakjának használata azonban nem egészen kényelmes, ugyanis (28,10) behelyettesítésekor az egyenlőség
bal oldala nem lesz szigorúan nulla. Ezért előzetesen átírjuk más, az eredetivel ekvivalens alakba:

5.94. egyenlet - (28,11)

Ide behelyettesítve az

és

másodrendűnél kisebb tagokat,

kifejezéseket, és elhagyva a

-re az

egyenletet kapjuk. Az a feltétel, hogy a jobb oldalon ne lépjen fel rezonanciatag, egyszerűen az
egyenlőséget adja, összhangban a § elején a második közelítés meghatározására kidolgozott módszerrel. Ezután
az inhomogén lineáris egyenletet a szokásos módon megoldva:

5.95. egyenlet - (28,12)

Továbbá

(28,11)-be

kifejezéseket,

helyettesítve

az

és

-ra az

egyenletet kapjuk. Ha ezután a jobb oldali kifejezésbe a (28,10) és (28,12) függvényeket helyettesítjük, egyszerű
átalakítások után a következőket kapjuk:
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A
rezonanciaszorzó együtthatóját nullával egyenlővé téve, megkapjuk az alapfrekvencia
módosulását, amely a rezgés amplitúdójának négyzetével arányos:

5.96. egyenlet - (28,13)

Ugyanakkor a kombinációs rezgés:

5.97. egyenlet - (28,14)

9. 29.§. Nemlineáris rezgések rezonanciája
A kényszerrezgéseknél az anharmonikus tagok figyelembevétele a rezonanciajelenségekben alapvetően új
sajátosságok megjelenéséhez vezet.
A (28,9) egyenlet jobb oldalához egy

frekvenciájú periodikus külső erőt hozzáadva, az

5.98. egyenlet - (29,1)

egyenletet kapjuk; itt beírtuk a csillapítási tényezőjű súrlódási erőt is (amelyet a továbbiakban kicsinek
tételezünk fel). Ha a szabad rezgések egyenletében figyelembe veszünk nemlineáris tagokat is, akkor a gerjesztő
erő amplitúdójában – szigorúan véve – tekintetbe kellene vennünk a magasabb rendű tagokat, amelyek az
elmozdulástól való lehetséges függésnek felelnek meg. Ezeket a tagokat mi most képleteink
áttekinthetőségeérdekében nem írjuk ki; egyébként sem változtatják meg a jelenség kvantitatív vonásait.
Legyen

( kicsi), azaz legyünk a közönséges rezonancia közelében. A kialakuló mozgás jellegét a (29,1) egyenlet
közvetlen vizsgálata nélkül is megvilágíthatjuk a következő meggondolásokkal.
Lineáris közelítésben a kényszerrezgés amplitúdójának a külső erő
amplitúdójától és
való függését a rezonancia közelében a (26,7) képlet adja meg, amelyet most írjunk

5.99. egyenlet - (29,2)

alakba.
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Mivel a rezgések nem lineárisak, a sajátfrekvenciák az amplitúdó függvényei lesznek; írjuk a függést

5.100. egyenlet - (29,3)

alakba, ahol a
állandó meghatározott módon kifejezhető az anharmonikus kölcsönhatási tagok együtthatóival
[lásd a (28,13) egyenletet]. Ennek megfelelően helyettesítsük a (29,2) képletben (pontosabban a
kis
különbségben)

-t

-nel.
jelölést, eredményül a

Megtartva az

5.101. egyenlet - (29,4)

egyenletet kapjuk, vagyis

A (29,4) egyenlet
-ben köbös, és valós gyökei határozzák meg a kényszerrezgések amplitúdóját. Vizsgáljuk
ennek az amplitúdónak a rögzített f amplitúdójú külső frekvenciától való függését.
Ha

elég kicsi, akkora

amplitúdó szintén kicsi, ezért (29,4)-ben elhanyagolhatjuk

nagyobb hatványait. Ekkor visszakapjuk a (29,2) szerinti

függést, amelyet az

-nek másodiknál
pontban

maximumot elérő szimmetrikus görbe ábrázol (32. a) ábra).
növekedésével a görbe deformálódik, de
kezdetben még megőrzi jellegét, azaz egy maximuma van (32. b) ábra), amely (
esetén) a pozitív -ok
irányába tolódik el. A (29,4) egyenlet három gyökéből ekkor csak egy valós.
Egy meghatározott
Minden

, értéktől kezdve (amelyet később meghatározunk) a görbe jellege megváltozik.
értékre létezik egy meghatározott frekvenciatartomány, amelyben a (29,4) egyenletnek

három valós gyöke van; ez a 32. c) ábrán a görbe

szakaszának felel meg.

5.11. ábra - 32. ábra.
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Ennek a tartománynak a határait a
szerint differenciálva:

Ezért a

és

és

pontban a

feltétel határozza meg. A (29,4) egyenletet

pont helyzetét a (29,4) és az

5.102. egyenlet - (29,5)

egyenlet együttes megoldása szabja meg; mindkét -érték pozitív. Az amplitúdó ott éri el maximális értékét,
ahol

. Ekkor

, és (29,4)-ből

5.103. egyenlet - (29,6)

ez egybeesik a (29,2) függvény maximális értékével.
Meg lehet mutatni (mi itt erre nem térünk ki18), hogy a (29,4) egyenlet három valós gyöke közül a középső (a 32.
c) ábra görbéjének szaggatott

szakasza) a rendszer instabil rezgéseinek felel meg: az ilyen állapotban

levő rendszer tetszőlegesen kis külső behatásra a nagyobb vagy kisebb gyöknek (vagyis a
, illetve
szakaszoknak) megfelelő rezgési tartományba megy át. Így tehát a rendszer valódi rezgéseinek csak az
és
ágak felelnek meg. Figyelemre méltó sajátság, hogy létezik olyan frekvenciatartomány,
amely két különböző amplitúdójú rezgést enged meg. Így a külső erő frekvenciájának fokozatos növelésével a

A bizonyítás megtalálható, például N. N. Bogoljubov és J. A. Mitropolszikj: Aszimptotikus módszerek a nemlineáris rezgések elméletében
című könyvében (Fizmatgiz, 1958, oroszul).
18
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kényszerrezgések amplitúdója is nő, követve az
görbét. A
pontban az amplitúdó ugrásszerűen
lecsökken arra az értékre, amely az
pontnak felel meg (az amplitúdó „szakadása”), s azután (a frekvencia
további növelésével) az
görbe mentén változik. Ha most újra csökkentjük a frekvenciát, akkor a
kényszerrezgések amplitúdója az
görbe mentén változik, a
pontban ugrásszerűen megnő
-ig, s
azután
mentén csökken.
Az

érték kiszámításához vegyük észre, hogy ez az az

egyenlet gyökei egybeesnek. Ha

, az egész

érték, amelynél a

szakasz egy inflexiós pontra zsugorodik. A (29,5)

egyenlet diszkriminánsát nullával téve egyenlővé:
. Ezt a

és

-ben másodfokú (29,5)

. Az egyenlet megfelelő gyöke:

értéket (29,4)-be helyettesítve:

5.104. egyenlet - (29,7)

Amellett, hogy a rezonanciajelenségek jellege megváltozik a
frekvenciáknál, a rezgések
nemlineáris volta olyan új rezonanciák megjelenését is eredményezi, amelyekben
-hoz közel eső
frekvenciájú rezgéseket
-tól lényegesen különböző frekvenciájú külső erők hoznak létre.
Legyen a külső erő frekvenciája

, azaz

Első, lineáris közelítésben ez olyan rezgéseket kelt a rendszerben, amelyek frekvenciája ugyanez, amplitúdójuk
pedig arányos az erő amplitúdójával:

[a (22,4) képlet szerint]. Azonban nemlineáris tagok figyelembevételével, második közelítésben, ezek a
rezgések a (29,1) mozgásegyenlet jobb oldalán
Nevezetesen

frekvenciájú tagok megjelenésére vezetnek.

-et az

egyenletbe helyettesítve, majd bevezetve a kétszeres szög cosinusát, és a jobb oldalon csak rezonanciatagokat
meghagyva:

5.105. egyenlet - (29,8)

Ez az egyenlet csak abban különbözik a (29,1) egyenlettől, hogy az erő amplitúdója helyett az
-tel arányos
kifejezés áll. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan jellegű rezonancia keletkezik, mint a korábbiakban vizsgált
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rezonancia a
-nel (és -t

frekvenciákon, csak kisebb erősségű. A

függéstúgy kapjuk meg, hogy

-et

-nal) helyettesítjük a (29,4) egyenletben:

5.106. egyenlet - (29,9)

Legyen most a külső erő frekvenciája:

Első közelítésben ekkor

Ha az

kifejezést beírjuk a (29,1) egyenletbe, nem kapunk rezonanciaerő típusú

tagokat, mint az előző esetben. Fellép azonban az

szorzattal arányos harmadrendű tagból eredő

paraméteres rezonancia. Ha az összes nemlineáris tagból csak ezt az egyet tartjuk meg, akkor

-re az

egyenlet adódik, vagy másként

5.107. egyenlet - (29,10)

azaz egy (27,8) típusú egyenlet (a súrlódás figyelembevételével), amely, mint tudjuk, egy meghatározott
frekvencia-intervallumban instabil rezgésekre vezet.
A rezgések eredő amplitúdójának meghatározásához azonban nem elegendő ez az egyenlet. Véges amplitudó
létrejötte nemlineáris jelenségekkel kapcsolatos, amelyek figyelembevételéhez a mozgásegyenletben az
ben nemlineáris tagokat is meg kell tartanunk:

-

5.108. egyenlet - (29,11)

Ennek a feladatnak a vizsgálata igen leegyszerűsíthető, ha észrevesszük a következő körülményt. A (29,11)
egyenlet jobb oldalába beírva az
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kifejezést (ahol a rezonanciarezgések keresett amplitúdója, a továbbiak szempontjából érdektelen állandó
fáziseltolódás), és a két periodikus tényező szorzatát cosinusok összegeként állítva elő, az (
sajátfrekvenciának megfelelő) szokásos rezonanciajelleget mutató

tagot kapjuk. Így a feladatot ismét a § elején vizsgált nemlineáris rendszer közönséges rezonanciaproblémájára
vezettük vissza azzal a különbséggel, hogy a külső erő amplitúdójának szerepét most az
játssza (és

helyett

áll). Ezzel a helyettesítéssel a (29,4) egyenletből

adódik. Ezt az egyenletet -re megoldva, az amplitúdó következő lehetséges értékeit kapjuk:

5.12. ábra - 33. ábra.
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A 33. ábrán látható az így kapott
irányúak). A

és a

függés (a

, akkor a görbék ellenkező

esetre; ha

pont az

értékeknek felel meg. A

ponttól balra csak a

frekvenciájú rezgések nem keletkeznek. A

és

szakasz a 33. ábrán) és a (29,13) kifejezés (a

érték lehetséges, vagyis nincs rezonancia, és
közötti intervallumban két gyök van: a
ág). Végül a

(a

ponttól jobbra mind a három (29,12)–

(29,14) gyök létezik, de nem mind a három érték felel meg stabil rezgéseknek. A

érték instabil a

szakaszon, és meg lehet mutatni, hogy a két másik közé eső (29,14) gyöknek megfelelő rezgések
19

mindig instabilak. A 33. ábrán instabil értékeit szaggatott vonallal jelöltük.
Kövessük végig például a kezdetben „nyugvó”20 rendszer viselkedését, miközben fokozatosan csökkentjük a
külső erő frekvenciáját. A
pont eléréséig
marad, azután ez az állapot az
ágra való
átmenettel „megszakad”.
további csökkentésével a
pont elérésekor a rezgések amplitúdója nulláig
csökken. A fordított irányban, a frekvencia növelésével a rezgések amplitúdója a
görbe mentén nő.21
A vizsgált rezonanciajelenségek a nemlineáris rezgő rendszerekben fellépő rezonanciák alapvető esetei.
Magasabb közelítésekben más frekvenciákon is megjelenik rezonancia. Szigorúan véve minden olyan
frekvencián keletkezik rezonancia, amelyre

(

és

egész számok), azaz minden

értéknél, ahol
és
ismét egész számok. Azonban a közelítés rendjének növelésével a
rezonanciajelenségek erőssége (valamint azoknak a frekvenciatartományoknak a szélessége, amelyekben a
rezonancia megvalósul) olyan gyorsan csökken, hogy a valóságban rezonanciák csak a nem nagy
és
értékhez tartozó

frekvenciákon figyelhetők meg.

9.1. Feladat
Határozzuk meg a

függést a

frekvenciákon létrejövő rezonanciára.

5.13. ábra - 34. ábra.

19

Ez az intervallum éppen a (27,12) paraméteres rezonanciának felel meg, amikor is (29,10) és (27,8) összehasonlításából

adódik. A
feltétel pedig, amelynél a vizsgált jelenség létrejöhet, a
egyenlőtlenségnek felel meg.
20
Emlékeztetünk, hogy itt csak rezonanciarezgéseket vizsgálunk. Ezek hiánya nem jelenti szó szerint, hogy nyugalomban van a rendszer,
amely valójában frekvenciájú gyenge kényszerrezgéseket végez.
21

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az összes levezetett formula csak addig érvényes, amíg a

valóságban a

és

amplitúdó (és

is) elég kicsi marad. A

görbék véget érnek, miután egy pontban egyesültek; ennek a pontnak az elérésénél a rezgés „megszakad”, és

lesz.
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Megoldás. Első közelítésben:

A második közelítésre

a (29,1)-ből az

egyenletet kapjuk, ahol a jobb oldalon csak azokat a tagokat írtuk ki, amelyek a vizsgált rezonanciát okozzák.
Behelyettesítve az

kifejezést, és a három cosinus szorzatából leválasztva a rezonanciatagot, az egyenlet jobb oldalán a

kifejezést kapjuk. Ebből látható, hogy -nek az -tól való függését úgy kapjuk meg, hogy a (29,4) egyenletben
-et

-tel, -t pedig

-mal helyettesítjük:

Ennek az egyenletnek a gyökei:
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A 34. ábra grafikusan mutatja a
a

-tól való függésének jellegét (a

értékek (az abszcisszatengely) és az

esetre). Stabil tartománynak csak

ág felelnek meg. Az

pontnak megfelelő értékek:

Rezgés csak
esetén valósul meg, s ekkor az amplitúdó
stabil, rezgések keltéséhez mindig szükség van egy kezdeti „lökésre”.
A kapott képletek csak kis -ra érvényesek.
kielégíti a

kicsiségét

. Mivel a

állapot mindig

kicsiny volta biztosítja, hacsak az erő amplitúdója

feltételt.

10. 30.§. Mozgás gyorsan oszcilláló erőtérben
Vizsgáljuk annak a részecskének a mozgását, amelyre egyidejűleg az
frekvenciájú

potenciálú állandó erő és a nagy

5.109. egyenlet - (30,1)

erő hat (

és

csak a koordináták függvénye). „Nagynak” olyan frekvenciát tekintünk, amelyre teljesül az

feltétel, ahol
hatására végezne. Az

annak a mozgásnak a periódusa, amelyet a részecske az
mennyiségről nem tételezzük fel, hogy kicsi az

Feltesszük azonban, hogy az ilyen erőáltal kiváltott rezgések során

erőtér egyedüli

térben ható erőkhöz képest.

elmozdulása kicsi.

A számítások egyszerűsítése kedvéért először vizsgáljunk egydimenziós mozgást olyan erőtérben, amely csak
egy térbeli koordinátától függ. Ekkor a részecske mozgásegyenlete 22

5.110. egyenlet - (30,2)

A részecskére ható erőtér jellegéből eleve világos, hogy a részecske mozgása egy sima pálya menti
elmozdulásból és egyidejűleg e pálya körüli
frekvenciájú kis rezgésekből áll. Ennek megfelelően állítsuk elő
az

függvényt

5.111. egyenlet - (30,3)

Itt nem feltétlenül Descartes-koordináta,
pedig ennek megfelelően nem szükségképpen a részecske tömege, és nem szükségképpen
állandó, amint ezt (30,2)-ben feltettük. Ez a feltevés azonban nem tükröződik a végeredményben (lásd később).
22
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összeg alakjában, ahol
A

a mondott kis rezgés.

függvény középértéke a

periódusra nulla, az

függvény pedig ez alatt az idő alatt igen

kevéssé változik. Jelöljük az ilyen közepelést a betűk felülvonásával:
írja le a részecskének a
gyors oszcillációkra átlagolt „sima” mozgását. Levezetjük azt az egyenletet, amely meghatározza ezt a
függvényt.23
A (30,3) összefüggést (30,2)-be helyettesítve, és

hatványai szerint másodrendig sorba fejtve:

5.112. egyenlet - (30,4)

Ebben az egyenletben különböző jellegű tagok szerepelnek: oszcillálóés„sima” tagok. Nyilvánvaló, hogy
ezeknek külön-külön mindkét csoportban kölcsönösen ki kell ejteniük egymást. Az oszcilláló tagokra elég az

5.113. egyenlet - (30,5)

egyenletet felírni, a többi tartalmazza a kis

szorzót, s ezért kicsi a felírtakhoz képest (ami a

deriváltat illeti,

ez arányos a nagy
mennyiséggel, s így nem kicsi). Integrálva a (30,5) egyenletet a (30,1)-ből vett
(miközben
-et állandónak tekintjük),

-fel

5.114. egyenlet - (30,6)

adódik.
Átlagoljuk most a (30,4) egyenletet az idő szerint (az említett értelemben). Minthogy
átlagértéke nulla, az

egyenletet kapjuk, amely már csak az

függvényt tartalmazza. Írjuk át ezt végül

5.115. egyenlet - (30,7)

alakba, ahol az „effektív potenciális energiát”

5.116. egyenlet - (30,8)
23

Az alábbi módszer ötlete P. L. Kapicától származik (1951).
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definiálja.24 Ezt a kifejezést (30,6)-tal összehasonlítva, könnyű látni, hogy a kiegészítő tag (a
viszonyítva) nem más, mint az oszcilláló mozgás közepes kinetikus energiája:

erőtérhez

5.117. egyenlet - (30,9)

Így tehát a részecskének az oszcillációkra átlagolt mozgása úgy megy végbe, mintha az
állandó erőtér
mellett még egy másik járulékos állandó erőtér is hatna, amely négyzetesen függ a változó erő amplitúdójától.
A kapott eredményt könnyen általánosíthatjuk tetszőlegesen sok szabadsági fokú rendszerre, melyet a
általános koordináták írnak le. Az effektív potenciális energiára [(30,8) helyett] az

5.118. egyenlet - (30,10)

kifejezés adódik, ahol az
mennyiségek (általában a koordináták függvényei) a rendszer kinetikus
energiájában fellépő
együttható-mátrix [lásd az (5,5) képletet] inverzének elemei.

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg annak az [ingának] a stabil egyensúlyi helyzetét, amelynek felfüggesztési pontja nagy
frekvenciával

függőleges rezgést végez.

Megoldás. Az 5.§ 3. feladatában kapott Lagrange-függvényből látható, hogy az adott esetben a változó erő:

(itt a

szög játssza az

szerepét). Ezért az „effektív potenciális energia”:

A stabil egyensúlyi helyzetet ennek a függvénynek a minimuma adja meg. Az alsó függőleges helyzet
mindig stabil. Az

feltétel teljesülése esetén a felső függőleges helyzet

is stabil.

2. Ugyanezt a számítást végezzük el arra az ingára, amelynek felfüggesztési pontja vízszintesen rezeg.
Néhány hosszabb számítás elvégzése után könnyű meggyőződni arról, hogy a (30,7) és (30,8) formula akkor is érvényben marad, ha
az -től függő mennyiség
24
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Megoldás.

Az

5.§

3b)

feladatában

kapott

Lagrange-függvény

alapján

adódik,

hogy

, s ezzel:

Ha a
egyensúlynak a

, akkor a

helyzet stabil. Ha viszont

érték felel meg.
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6. fejezet - VI. fejezet A MEREV
TESTEK MOZGÁSA
1. 31.§. A szögsebesség
A mechanikában a merev test úgy definiálható, mint olyan tömegpontok rendszere, amelyek egymástól való
távolsága állandó. A természetben előforduló valóságos anyagi testek nyilván csak közelítőleg tesznek eleget
ennek a feltételnek. A szilárd testek többsége azonban a szokásos feltételek mellett oly kevéssé változtatja meg
alakját és méreteit, hogy az ilyen testnek mint egésznek a mozgástörvényeit tanulmányozva, teljes egészében
eltekinthetünk ezektől a változásoktól.
A továbbiakban gyakran úgy tekintjük a merev testeket, mint diszkrét tömegpontok rendszerét, ezáltal a
levezetéseink egyszerűbbé válnak. Ez azonban egyáltalán nem mond ellent annak a körülménynek, hogy merev
testeket a mechanikában általában folytonosnak lehet tekinteni, tökéletesen elfeledkezve belső szerkezetükről. A
diszkrét pontokra való összegezést tartalmazó képletekről úgy térünk át a folytonos testre érvényes képletekre,
hogy a részecskék tömegét egyszerűen a
térfogatban elhelyezkedő
tömegsűrűség), majd integrálunk a test egész térfogatára.

tömeggel helyettesítjük (

a

A merev test mozgásának leírására két koordináta-rendszert vezetünk be: egy „nyugalmi” koordináta-rendszert,
vagyis inerciarendszert (
) és
,
,
„mozgó” koordináta-rendszert,
amelyet a merev testhez rögzítünk, így ez utóbbi részt vesz annak minden mozgásában. A mozgó koordinátarendszer kezdőpontját célszerű a test tömegközéppontjába helyezni.
A merev test helyzetét a nyugalmi koordináta-rendszerhez viszonyítva teljes egészében meghatározza a mozgó
koordináta-rendszer helyzete. Jelölje

a mozgó rendszer

origójának helyzetvektorát (35. ábra). E rendszer

tengelyeinek irányát a nyugvó rendszerhez képest három független szög adja meg, s így
komponenseivel
együtt összesen hat koordinátánk van. Ily módon minden merev test hat [szabadsági fokú] mechanikai rendszer.

6.1. ábra - 35. ábra.
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Vizsgáljuk a merev test tetszőleges végtelen kis elmozdulását. Ezt két elmozdulás összegeként lehet előállítani.
Ezek közül az első elmozdulás a merev test végtelen kicsiny párhuzamos eltolása, amelynek eredményeképpen a
tömegközéppont úgy megy át kezdeti helyzetéből a végső helyzetbe, hogy közben a mozgó koordinátarendszer
tengelyeinek iránya nem változik. A második elmozdulás végtelen kis elforgatás a tömegközéppont körül,
amelynek eredményeképpen a merev test elfoglalja végső helyzetét.
Jelöljük -rel a merev test tetszőleges
pontjának helyzetvektorát a mozgó koordináta-rendszerben,
-val
ugyanennek a pontnak a nyugvó koordináta-rendszerben mért helyzetvektorát. Ekkor a
pont végtelen kis
elmozdulása a tömegközépponttal együtt végzett
végtelen kis

transzlációból és a tömegközéppont körüli

szögű forgásnak [lásd a (9,1) képletet] megfelelő

Osszuk el ezt az egyenlőséget azzal a

elmozdulásból tevődik össze:

idővel, amely alatt a vizsgált elmozdulás végbement, és vezessük be a

6.1. egyenlet - (31,1)

sebességeket; ezek között a

138
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. fejezet A MEREV TESTEK
MOZGÁSA

6.2. egyenlet - (31,2)

összefüggést kapjuk.
A

vektor a merev test tömegközéppontjának a sebessége; szokás a haladó mozgás sebességének is nevezni.

Az
vektor a merev test forgásának szögsebessége; ennek iránya (csakúgy, mint
iránya) megegyezik a
forgás tengelyének irányával. Ily módon a test tetszőleges pontjának
sebességét (a nyugvó koordinátarendszerhez viszonyítva) a test haladási sebességével és forgásának szögsebességével fejezhetjük ki.
Hangsúlyozzuk: a (31,2) képlet levezetéséhez egyáltalán nem használtuk fel, hogy a koordináta-rendszer
kezdőpontját a test tömegközéppontjába helyeztük. E választás előnye csak később derül ki, amikor a mozgó
test energiáját számítjuk.
Tegyük fel most, hogy a merev testhez rögzített koordináta-rendszert úgy választottuk, hogy origója nem az
tömegközéppontban van, hanem valamely másik

pontban, az

-tól

távolságra. Jelölje

kezdőpontnak a sebességét, a rendszer forgásának szögsebessége pedig legyen
Vizsgáljuk megint a merev test egy tetszőleges
helyzetvektorát. Ekkor

Másrészt
hogy

és

pontját, s jelöljük

ennek az

.

-vel az

-höz viszonyított

, és a (31,2)-be való helyettesítésből:

definíciója alapján szükségszerűen

. Megállapíthatjuk tehát,

6.3. egyenlet - (31,3)

A második egyenlőség igen lényeges. A szögsebesség, amellyel a testhez rögzített koordináta-rendszer minden
adott időpillanatban forog, egyáltalán nem függ a rendszer választásától. Az ilyen rendszerek egy adott
időpillanatban egymással párhuzamos tengelyek körül forognak egyező
szögsebességgel. Ez a körülmény
jogosít fel minket arra, hogy
-t a merev test egészét önmagában jellemző szögsebességének tekintsük. A
haladó mozgás sebességének egyáltalán nincs ilyen „abszolút” jellege.
(31,3) első képletéből látszik, hogy ha

és

(egy adott időpillanatban) valamely

koordináta-kezdőpont

választása esetén egymásra merőlegesek, akkor tetszőleges más
origóhoz viszonyított
és
is
merőlegesek egymásra. A (31,2) összefüggés mutatja, hogy ebben az esetben a test összes pontjának
sebessége egy síkban van: az

-ra merőleges síkban. Emellett mindig választható olyan

kezdőpont,1

amelynek
sebessége nulla, s így a merev test mozgása (az adott pillanatban) az
-n átmenő tengely
körüli tiszta forgásként fogható fel. Ezt a tengelyt a test pillanatnyi forgástengelyének nevezzük.2
A továbbiakban mindig feltesszük, hogy a mozgó koordináta-rendszer kezdőpontja a test tömegközéppontjában
van, így a forgástengely is keresztülmegy ezen a középponton. A test mozgása során általában az
abszolút
értéke, és a forgástengely iránya egyaránt változik.

2. 32.§. A tehetetlenségi nyomaték
Ez természetesen a testen kívül is lehet.
Az általános esetben, amikor
és
nem merőleges egymásra, úgy választható meg a koordinátarendszer kezdőpontja, hogy
és
párhuzamosak legyenek, vagyis a mozgás (az adott időpillanatban) valamely tengely körüli forgás és a tengely menti haladó mozgás
összetevéséből áll.
1
2
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A merev test mozgási energiájának kiszámításához tekintsük a testet diszkrét tömegpontok rendszerének, s írjuk,
hogy

ahol az összegzést a testet alkotó összes pontra kell elvégeznünk. Itt és később is elhagyjuk a tömegpontokat
számláló indexeket, hogy az egyenletek írása egyszerűbbé váljék.
Behelyettesítve ide a (31,2) összefüggést:

A

és

elé. A

sebesség a merev test minden pontjára ugyanaz. Ezért az első tagban
összeg pedig a test tömege, melyet

kiemelhető az összegezés

-mel jelölünk. A második tagban a

átalakítást végezzük. Ha tehát a mozgó koordináta-rendszer kezdőpontját korábbi megállapodásunk szerint a
tömegközéppontba helyezzük, akkor ez a tag nulla lesz, és így
fejtsük ki a vektorszorzat négyzetét; eredményül a következőt kapjuk:

. Végül a harmadik tagban

6.4. egyenlet - (32,1)

Így tehát a merev test mozgási energiáját két tag összegeként állíthatjuk elő. Az első tag (32,1)-ben a haladó
mozgás kinetikus energiája; ez olyan alakú, mintha a test egész tömege a tömegközéppontjába lenne
koncentrálva. A második tag a tömegközépponton átmenő tengely körül
szögsebességű forgás kinetikus
energiája. Hangsúlyozzuk, hogy a mozgási energiát akkor bonthatjuk így két részre, ha a testhez rögzített
koordináta-rendszer origóját épp a test tömegközéppontjába helyezzük.
Írjuk át a forgási energiát tenzorjelölésekkel, vagyis az
kifejtett alakban.3

Itt felhasználtuk az
egyenlők, ha

3

Ebben a fejezetben

azonosságot. (
, és nullával, ha

,

és

,

az

,

,

vektor

, illetve

komponensei szerint

az egységtenzor, melynek komponensei eggyel

.) Bevezetve a

értékeken végigfutó tenzorindexeket jelöl. Eközben mindenütt alkalmazzuk azt az ismert

összegezési szabályt, amelyben a szummajelet elhagyjuk, és minden kétszer előforduló indexre az

,

,

értékeken végigmenő

összegezést értünk; így
,
stb. Az összegező indexek jelölését nyilvánvalóan
tetszőleges módon megváltoztathatjuk (úgy, hogy ne egyezzenek meg az adott tenzorkifejezésben szereplő más indexekkel).
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6.5. egyenlet - (32,2)

tenzort, a merev test kinetikus energiájára végül a

6.6. egyenlet - (32,3)

kifejezést kapjuk.
A merev test Lagrange-függvénye (32,3)-ból a potenciális energia levonásával adódik:

6.7. egyenlet - (32,4)

A potenciális energia általános esetben a merev test helyzetét meghatározó hat koordináta függvénye, például
függhet a tömegközéppont
,
, koordinátáitól és a mozgó koordináta-rendszer tengelyeinek irányát a
nyugvóhoz képest megadó három szögtől.
a test tehetetlenségi nyomatékának tenzora vagy egyszerűen tehetetlenségi tenzora. Mint a (32,2)
definícióból látszik, ez a tenzor szimmetrikus, azaz

6.8. egyenlet - (32,5)

A szemléletesség kedvéért kiírjuk a tenzor komponenseit a következő táblázatban:

6.9. egyenlet - (32,6)

A
,
nevezni.

, komponenseket szokás a megfelelő tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéknak

A tehetetlenségi tenzor nyilvánvalóan additív: a test tehetetlenségi nyomatéka megegyezik az alkotórészek
tehetetlenségi nyomatékának összegével.
Ha a merev testet folytonosnak tekinthetjük, akkor a (32,2) definícióban az összegezés helyére a test térfogatára
vett integrál lép:

6.10. egyenlet - (32,7)
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Mint minden másodrendű szimmetrikus tenzor, a tehetetlenségi tenzor is diagonalizálható az
,
és
tengely megfelelő irányú választásával. Ezeket az irányokat fő tehetetlenségi tengelyeknek hívjuk, a tenzor
megfelelő komponenseit pedig fő tehetetlenségi nyomatékoknak; az utóbbiakat jelölje
,
,
tengely ilyen választása mellett a forgási energia kifejezése különösen egyszerű:

,

. Az

,

6.11. egyenlet - (32,8)

Megemlítjük, hogy egyik fő tehetetlenségi nyomaték sem lehet nagyobb a másik kettő összegénél. Így például

6.12. egyenlet - (32,9)

Az olyan testet, amelynek mindhárom fő tehetetlenségi nyomatéka különböző, aszimmetrikus pörgettyűnek
nevezzük.
Ha két fő tehetetlenségi nyomaték megegyezik egymással:
szimmetrikus pörgettyűnek hívjuk. Ebben az esetben a főtengelyek az

, akkor a testet
síkban tetszőlegesen választhatók.

Ha mind a három fő tehetetlenségi nyomaték ugyanaz, gömbi pörgettyűről beszélünk. Ebben az esetben
mindhárom fő tehetetlenségi tengely tetszőlegesen választható: bármely három egymásra merőleges tengely fő
tehetetlenségi tengelynek tekinthető.
A főtengelyek megtalálása igen leegyszerűsödik, ha a merev test valamilyen szimmetriával rendelkezik.
Világos, hogy a tömegközéppont helyzetének és a fő tehetetlenségi tengelyek irányainak ugyanezt a szimmetriát
kell mutatniuk.
Így, ha a testnek van szimmetriasíkja, akkor a tömegközéppontnak ebben a síkban kell elhelyezkednie.
Ugyanebben a síkban van két fő tehetetlenségi nyomaték, a harmadik merőleges rá. Nyilvánvaló példa ilyen
esetre az egy síkban elhelyezkedő részecskék rendszere. Ebben az esetben egyszerű összefüggés van a három fő
tehetetlenségi nyomaték között. Ha a rendszer síkjául az
síkot választjuk, akkor, mivel minden
részecskére

,

tehát

6.13. egyenlet - (32,10)

Ha a testnek van (valamilyen rendű) szimmetriatengelye, akkor a tömegközéppont ezen a tengelyen van.
Megegyezik ezzel a tengellyel az egyik fő tehetetlenségi tengely is, a másik kettő pedig merőleges rá. Ha a
szimmetriatengely rendje kettőnél nagyobb, akkor a test szimmetrikus pörgettyű. Valóban, ekkor minden
főtengelyt (amely merőleges a szimmetriatengelyre) el lehet forgatni
-tól különböző szöggel, vagyis a
tengelyek választása nem lesz egyértelmű, s ez csak a szimmetrikus pörgettyű esetén lehetséges.
Különleges az az eset, amikor egy egyenes mentén elhelyezkedő részecskék alkotják a rendszert. Ha ezt az
egyenest választjuk az
tengelynek, akkor minden részecskére
tehetetlenségi nyomaték megegyezik egymással, a harmadik nulla:

6.14. egyenlet - (32,11)
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Az ilyen rendszert rotátornak nevezzük. A rotátor jellegzetessége – amely megkülönböztetheti az általános
esettől – az, hogy mindössze két (és nem három) forgási szabadsági foka van, melyek az
, illetve
tengely körüli forgásnak felelnek meg; egy egyenes önmaga körüli forgásáról nyilván nincs értelme beszélni.
Befejezésül még egy megjegyzést teszünk a tehetetlenségi tenzor kiszámítására vonatkozóan. Bár ezt a tenzort
olyan koordináta-rendszerben értelmeztük, melynek origója a tömegközéppontban van [csak ilyen definíció
mellett érvényes az alapvető (32,3) képlet], kiszámításához olykor alkalmasabb lehet előzetesen egy hasonló

tenzort kiszámítani egy másik

origóra vonatkozóan. Ha az

távolságot az

; figyelembe véve azt is, hogy

,

vektor adja meg, akkor
, az

pont definíciója szerint

6.15. egyenlet - (32,12)

adódik. E képlet alapján,

ismeretében, könnyű kiszámítani a

tenzort.

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a következő molekuláknak mint egymástól állandó távolságra levő részecskék rendszerének
a fő tehetetlenségi nyomatékait.
a) Az egy egyenes mentén elhelyezkedő atomokból álló molekula.
Válasz:

ahol

az atomok tömege,

atompárjára. (Minden

,

az

és

atom közötti távolság; az összegezés kiterjed a molekula minden

értékpár egyszer szerepel az összegben.)

Kétatomos molekulára az összeg csupán egy tagból áll, mely eleve nyilvánvaló eredményt ad: az atomok
redukált tömegének és a köztük levő távolság négyzetének szorzatát:

b) Egyenlő szárú háromszög alakú háromatomos molekula (36. ábra).
Válasz: a tömegközéppont a háromszög magasságvonalán a háromszög alapjától
helyezkedik el. A tehetetlenségi nyomatékok:
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6.2. ábra - 36. ábra.

6.3. ábra - 37. ábra.

c) Négyatomos molekula, melynek atomjai egy egyenlő oldalú háromszögön álló gúla csúcsaiban helyezkednek
el (37. ábra).
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Válasz: a tömegközéppont a gúla magasságán az alaptól
nyomatékok:

Ha

távolságra van. A tehetetlenségi

, akkor a molekula tetraéder alakú és a tehetetlenségi nyomatékok:

,

2. Határozzuk meg a következő folytonos, homogén testek fő tehetetlenségi nyomatékait.
a) hosszúságú vékony rúd.
Válasz:
b)

,

(a rúd vastagságát elhanyagoltuk).

sugarú gömb.

Válasz:

összeget kell kiszámítani).

(a
c)

sugarú és

magasságú körhenger.

Válasz:

(

a henger tengelye).

d) Téglatest, amelynek élei

, ,

hosszúak.

Válasz:

(az
e)

,

,

sugarú és

tengely rendre párhuzamos az

, ,

éllel).

magasságú körkúp.

6.4. ábra - 38. ábra.
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Megoldás. Először kiszámítjuk a kúp csúcsába helyezett koordináta-kezdőpontra vonatkozó
(38. ábra). A számítás hengerkoordinátákban könnyen elvégezhető:

A tömegközéppont, mint arról egyszerű számolással meggyőződhetünk, a kúp tengelyén a csúcstól
távolságra van. A (32,12) képlet alapján:

f) Ellipszoid, amelynek féltengelyei

, ,

hosszúak.
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Megoldás. A tömegközéppont egybeesik az ellipszoid középpontjával, a fő tehetetlenségi irányok pedig az
ellipszoid tengelyeivel. Az ellipszoid térfogatára vett integrált vissza lehet vezetni a gömb térfogatára vett
integrálra, ha az
ellipszoid felületének

és

,

koordinátatranszformációt hajtjuk végre, mely az

egyenletét az egységsugarú gömb

egyenletébe viszi át.
Így az

tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték:

ahol

az egységsugarú gömb tehetetlenségi nyomatéka. Figyelembe véve, hogy az ellipszoid térfogata
, megkapjuk végül a keresett tehetetlenségi nyomatékokat:

3. Határozzuk meg a [fizikai inga] (olyan merev test, amely egy nyugvó vízszintes tengely körül foroghat a
nehézségi erőtérben) kis lengéseinek frekvenciáját.
Megoldás. Legyen az inga tömegközéppontjának távolsága a forgástengelytől,
,
, és
pedig fő
tehetetlenségi tengelyeinek a forgástengellyel bezárt szögei. Változó koordinátának vezessük be a
tömegközéppontból a forgástengelyre bocsátott merőleges és a függőleges közötti
szöget. A tömegközéppont
sebessége

, a szögsebesség vetületei a fő tehetetlenségi irányokra
. Feltéve, hogy a

szög kicsi, a potenciális energiát

alakban kapjuk meg. Ezért a Lagrange-függvény:

Ebből a rezgések frekvenciájára

adódik.

6.5. ábra - 39. ábra.
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4. Határozzuk meg a 39. ábrán látható rendszer kinetikus energiáját;
hosszúságú rudak, az
rúd

pontban csuklóval rögzítve. Az

vége pedig az

és

vékony, homogén,

rúd forog (a rajz síkjában) az

tengelyen csúszik.

Megoldás. Az

rúd tömegközéppontjának (mely a rúd közepén van) sebessége

szög. Ezért az

rúd kinetikus energiája:

(

Az

pont körül, az

, ahol

az

egy rúd tömege).
rúd tömegközéppontjának Descartes-koordinátái:

ennek a rúdnak a szögsebessége is

, kinetikus energiája:

A rendszer teljes kinetikus energiája:
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(

helyettesítéssel a

feladat szerint).

5. Adjuk meg a vízszintes síkon gördülő
sugarú henger kinetikus energiáját. A henger tömege úgy
helyezkedik el a térfogatán belül, hogy az egyik fő tehetetlenségi tengely párhuzamos a henger tengelyével, és
tőle

távolságra húzódik; az erre a tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték

6.6. ábra - 40. ábra.

6.7. ábra - 41. ábra.
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Megoldás. Legyen
a tömegközéppontból a henger tengelyére bocsátott merőleges és a függőleges irány
közötti szög (40. ábra). A henger mozgását minden időpillanatban úgy lehet tekinteni, mint a síkkal
valóérintkezési vonala (pillanatnyi forgástengely) körüli tiszta forgást; ennek a forgásnak a szögsebessége
(a
szögsebesség
minden
párhuzamos
tengely
körül
ugyanaz).
A
tömegközéppont
távolságra van a pillanatnyi forgástengelytől, s ezért a sebessége
. A teljes kinetikus energia:

6. Adjuk meg annak az a sugarú homogén hengernek a kinetikus energiáját, mely egy
belsején gördül (41. ábra).
Megoldás. Legyen

sugarú hengerfelület

a két henger középvonalát összekötő merőleges egyenes és a függőleges által bezárt szög.

A gördülő henger tömegközéppontja a henger tengelyén van, és sebessége
. A
szögsebességet úgy számítjuk ki, hogy a mozgást a hengerek érintkezési vonala körüli tiszta pillanatnyi
forgásnak fogjuk fel:

a hengernek a tengelyére vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka, akkor

Ha

(

a

feladatból).

6.8. ábra - 42. ábra.

7. Adjuk meg a vízszintes síkon gördülő homogén kúp kinetikus energiáját.
Megoldás. Jelölje

a kúp és a sík

érintkezési vonalának a sík egy rögzített irányával bezárt szögét

(42. ábra). A kúp tömegközéppontja a tengelyén van, és sebessége
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nyílásszöge,
a tömegközéppont távolsága a csúcstól. A szögsebességet úgy számítjuk ki, mint az
pillanatnyi tengely körüli tiszta forgás sebességét:

Az egyik fő tehetetlenségi tengely (

) megegyezik a kúp tengelyével, a másikat (

) válasszuk a kúp

tengelyére és az
egyenesre merőlegesen. Ekkor az
-val párhuzamos
vektor vetületei a fő
tehetetlenségi irányokra
, és
. Eredményül megkapjuk a keresett kinetikus energiát:

(

a kúp magassága,

,

és

mint a 2e feladatban).

8. Adjuk meg annak a homogén kúpnak a kinetikus energiáját, amelynek alapköre síkon gördülhet, csúcsa pedig
egy, a síktól akkora távolságban levő pontban van rögzítve, mint amekkora a kúp alapkörének sugara (úgyhogy
a kúp tengelye párhuzamos a síkkal).

6.9. ábra - 43. ábra.

Megoldás. Legyen

a kúp tengelyének vetülete és a sík egy rögzített iránya közötti szög (43 . ábra). Ekkor a

tömegközéppont sebessége

. (A jelölések ugyanazok, mint a 7. feladatban.) A pillanatnyi

forgástengely a kúp
alkotója, mely a síkkal valóérintkezési ponton halad keresztül. A tömegközéppont
távolságra van ettől a tengelytől, s ezért
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Az

vektor vetületei a fő tehetetlenségi tengelyekre (az

merőlegesen vesszük fel):

,

tengelyt a kúp tengelyére és az

egyenesre

. Ezért a kinetikus energia:

,

9. Határozzuk meg annak a homogén ellipszoidnak a kinetikus energiáját, amely az egyik tengelye körül forog (
a 44. ábrán), miközben ez maga is forog a rá merőleges és az ellipszoid középpontján átmenő
irány körül.

6.10. ábra - 44. ábra.

6.11. ábra - 45. ábra.
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Megoldás. Jelöljük

-val a

körül végzett forgás szögét,

(ez a
és az
-re merőleges
tengelyekre a következők:

tengely körüli forgásét

-vel pedig az

tehetetlenségi tengely szöge). Ekkor

vetületei a tehetetlenségi

(Az
tengely egybeesik
-vel.) Mivel a tömegközéppont, amely megegyezik az ellipszoid
középpontjával, nyugalomban van, a kinetikus energia:

10. Végezzük ugyanazt a számítást, mint előbb, ha az
szimmetrikus erre a tengelyre (45. ábra).
Megoldás.
vetülete az
tetszőlegesen választhatunk):

tengely meg van döntve, és az ellipszoid

tengelyre és az erre merőleges két másik fő tehetetlenségi tengelyre (melyeket

A kinetikus energia:

3. 33.§. A merev test impulzusmomentuma
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Mint tudjuk, egy rendszer impulzusmomentuma függ attól, hogy milyen pontra vonatkoztatva adjuk meg. A
merev testek mechanikájában ennek a pontnak a legésszerűbben a mozgó koordináta-rendszer origóját, azaz a
test tömegközéppontját választhatjuk. A továbbiakban a
mennyiséget értjük.

impulzusmomentumon épp az így meghatározott

Ha a koordináta-rendszer origóját a test tömegközéppontjába helyezzük, akkor a test impulzusmomentuma a
(9,6) képlet szerint megegyezik a „saját impulzusmomentumával”, mely csak attól függ, hogyan mozognak a
test pontjai a tömegközépponthoz képest. Más szóval a
-rel kell helyettesítenünk:

kiszámításakor

-t

vagy tenzorjelöléssel:

Végül figyelembe véve a tehetetlenségi tenzor (32,2) definícióját:

6.16. egyenlet - (33,1)

Ha az

,

,

tengelyek a test fő tehetetlenségi irányaiba mutatnak, akkor

6.17. egyenlet - (33,2)

Speciálisan a gömbi pörgettyűre (amikor mindhárom fő tehetetlenségi nyomaték ugyanaz) egyszerűen:

6.18. egyenlet - (33,3)

vagyis az impulzusmomentum arányos a szögsebesség vektorával, és ugyanolyan irányú.
Az általános esetben iránya nem egyezik meg
valamelyik fő tehetetlenségi tengelye körül forog.

irányával. A két vektor csak akkor azonos irányú, ha a test

Vizsgáljuk meg a külső erőhatástól mentes merev test szabad mozgását. Mivel az egyenletes haladó mozgás
érdektelen, feltesszük, hogy kizárólag a test szabad forgásáról van szó.
Mint minden zárt anyagi rendszer esetén, a szabadon forgó test impulzusmomentuma állandó. Gömbi
pörgettyűre a
feltétel egyszerűen az
eredményt adja. Ez azt jelenti, hogy a
gömbi pörgettyű legáltalánosabb szabad forgása egyszerűen egy állandó tengely körüli egyenletes forgás.
Ugyanilyen egyszerű a rotátor esete is. Itt szintén
, ahol
merőleges a rotátor tengelyére. Ezért a
rotátor szabad forgásra egy síkban (a síkra merőleges tengely körül) végzett egyenletes forgás.

6.12. ábra - 46. ábra.
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Az impulzusmomentum megmaradásának tétele elegendő ahhoz is, hogy a [szimmetrikus pörgettyű] jóval
bonyolultabb szabad mozgását is meghatározzuk.
Felhasználva, hogy tetszőlegesen választhatjuk meg a pörgettyű
fő tehetetlenségi tengely irányát, legyen az

szimmetriatengelyére merőleges

tengely merőleges az

tengely pillanatnyi helyzete által kifeszített síkra. Ekkor

és

impulzusmomentum és az

. A (33,2) képletből az is látszik, hogy

. Ez azt jelenti, hogy ,
és a pörgettyű tengelye minden időpillanatban egy síkban fekszik
(46. ábra). Ebből az következik, hogy a pörgettyű tengelyén levő pontok
sebessége minden
pillanatban merőleges a kérdéses síkra, más szóval a pörgettyű tengelye egyenletesen (lásd később) forog
iránya körül, egy körkúpot írva le. (A pörgettyű reguláris precessziót végez.) A precesszióval egyidejűleg a
pörgettyű egyenletesen forog a saját tengelye körül.
E két forgás szögsebessége könnyen kifejezhető az impulzusmomentum
irányához viszonyított
egyszerűen az
vektor

értékével és a pörgettyű tengelyének

hajlásszögével. A pörgettyű saját tengelye körül végzett forgásának szögsebessége
vetülete erre a tengelyre:
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6.19. egyenlet - (33,4)

A precesszió

sebességének meghatározásához az

vektort a paralelogrammaszabály szerint fel kell

bontanunk
és
irányú komponensekre. Ezek közül az első a pörgettyű tengelyének semmiféle
elmozdulására nem vezet, ezért a precesszió keresett szögsebességét a második adja. A 46. ábrából világos,
hogy

. Mivel

,

6.20. egyenlet - (33,5)

adódik.

4. 34.§. A merev test mozgásegyenletei
Minthogy a merev test általános esetben hat szabadsági fokkal rendelkezik, az általános mozgásegyenletrendszernek hat független egyenletet kell tartalmaznia. Ezek felvehetők úgy, hogy két vektornak, a test
impulzusának és impulzusmomentumának idő szerinti deriváltját határozzák meg.
Az első egyenletcsoport egyszerűen a testet alkotó részecskékre vonatkozó
egyenletek összegzésével
adódik, ahol a részecske impulzusa, a rá ható erő. Vezessük be a test teljes impulzusát:

és a testre ható

eredő erőt:

6.21. egyenlet - (34,1)

-et úgy definiáltuk, mint az egyes részecskékre ható erők összegét, így köztük olyanok is vannak, amelyek
a test többi részeitől erednek (belső erők). -ben ténylegesen azonban csak azok az erők szerepelnek, amelyek
forrása az anyagi rendszeren kívül esik (külső erők). Valóban, a test részei között fellépő belső erők kölcsönösen
kiejtik egymást. Ha nincs külső erő, akkor a test impulzusa, mint minden zárt rendszeré, megmarad, ezért a
belső erők eredője szükségszerűen zérus.
Ha
a merev test potenciális energiája külső erőtérben, az
szerint végzett differenciálással határozhatjuk meg:

erőt a test tömegközéppontjának koordinátái

6.22. egyenlet - (34,2)

Valóban, a test
transzlációjával a test minden pontjának
ezért a potenciális energia megváltozása:

helyzetvektora ugyanannyival változik meg, s
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Megemlítjük ezzel kapcsolatban, hogy a (34,1) egyenletet a (32,4) Lagrange-függvényből is megkaphatjuk mint
a tömegközéppont koordinátáira vonatkozó Lagrange-egyenletet:

ugyanis

Térjünk át a másik egyenletcsoportra, amely a impulzusmomentum időderiváltját határozza meg. A levezetés
egyszerűsítése érdekében célszerű a „nyugvó” (inerciális) vonatkoztatási rendszert úgy választani, hogy az adott
időpillanatban a test tömegközéppontja hozzá képest nyugalomban legyen. Az ily módon kapott
mozgásegyenletek a Galilei-féle relativitási elv szerint más inerciarendszerben is érvényesek lesznek. Fennáll:

A választott vonatkoztatási rendszerben (amelyben
helyett az

sebességgel. Minthogy
erőt, végül:

és

)

értéke az adott időpillanatban megegyezik a

azonos irányú vektorok,

. Beírva

6.23. egyenlet - (34,3)

ahol

6.24. egyenlet - (34,4)

Az
vektor az erőforgatónyomatéka, tehát
a testre ható erők forgatónyomatékainak összege.
Ugyanúgy, mint az
teljes erő esetében, a (34,4)összeg valójában csak a külső erőket tartalmazza. Az
impulzusmomentum megmaradásának értelmében a rendszeren belül hatóösszes erő forgatónyomatéka
összegének nullának kell lennie.
Akárcsak az impulzusmomentum, általában a forgatónyomaték is függ a koordináta-rendszer kezdőpontjának
választásától. (34,3)-ban és (34,4)-ben a forgatónyomatékokat a test tömegközéppontjára vonatkoztatva
definiáltuk.
Ha a koordináta-rendszer kezdőpontját
eredeti

vektorokkal

távolságra eltoljuk, akkor a test pontjainak új
összefüggésben állnak. Ezért:

vagy
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6.25. egyenlet - (34,5)

Ebből látszik, hogy a forgatónyomaték speciálisan akkor nem függ a koordináta-rendszer kezdőpontjának
megválasztásától, ha az eredő külső erő nulla:

. (Ilyen esetben azt mondjuk, hogy a testre erőpár hat.)

A (34,3) egyenletet a szögkoordinátákra vonatkozó Lagrange-egyenletnek is lehet tekinteni:

Valóban, a (32,4) Lagrange-függvényt

adódik. Az

komponensei szerint differenciálva

potenciális energia megváltozása a test végtelen kis

szögű elfordulása esetén:

ebből

6.26. egyenlet - (34,6)

tehát

Tegyük fel, hogy

és

hogy a (34,5) egyenletben

merőlegesek egymásra. Ebben az esetben mindig lehet olyan

vektort találni,

nulla legyen, ezért

6.27. egyenlet - (34,7)

A szóban forgó

választása nem egyértelmű:

-fel párhuzamos tetszőleges vektor hozzáadásával a (34,7)

egyenlőség nem változik, így az
feltétel nem meghatározott pontot ad a mozgó
koordináta-rendszerben, hanem csak egy meghatározott egyenest. Ha tehát
, a testre hatóösszes erőt
egyetlen
erővel lehet helyettesíteni, amely meghatározott egyenes mentén hat.
Speciálisan ilyen a homogén erőtér esete, amelyben a tömegpontra ható erő
alakú, ahol
az
erőteret jellemző állandó vektor, pedig a részecske tulajdonságait jellemzi az adott térrel kapcsolatban. 4 Ebben
az esetben

Így homogén elektromos térben
pedig a részecske
tömege.
4

a térerősség,

a részecske töltése. Homogén nehézségi erőtérben
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Feltéve, hogy

, vezessük be az

helyzetvektort:

6.28. egyenlet - (34,8)

Ekkor a teljes forgatónyomatékra a következő egyszerű kifejezést kapjuk:

6.29. egyenlet - (34,9)

Ha tehát a merev test homogén erőtérben mozog, az erőtér hatását a (34,8) helyzetvektorú pontban támadó
egyetlen
erővel lehet megadni. Ennek a pontnak a helyzetét teljes egészében meghatározzák magának a
testnek a tulajdonságai; nehézségi erőtérben például a test tömegközéppontjával egyezik meg.

5. 35§. Az Euler-szögek
Mint már rámutattunk, a merev test mozgásának leírására használhatjuk tömegközéppontjának koordinátáit és
három szöget, amelyek megadják a mozgó koordináta-rendszer
,
,
tengelyének irányát a nyugvó
koordináta-rendszer
,
,
tengelyéhez viszonyítva. E célra gyakran kényelmes az úgynevezett Eulerszögeket választani.
Mivel minket most a két vonatkoztatási rendszer tengelyei által bezárt szögek érdekelnek, a két origót egy
pontba helyezzük (47. ábra). A mozgó
sík a nyugvó
síkot egy egyenes mentén metszi (a
47. ábrán:
), ezt csomóvonalnak hívjuk. Ez az egyenes nyilvánvalóan merőleges mind a , mind az
tengelyre. Válasszuk úgy az egyenes pozitív irányát, hogy megegyezzen a
vektorszorzat irányával
(itt és
a , illetve az
tengely egységvektora).

6.13. ábra - 47. ábra.
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Az

,

,

tengelyeknek az

határozzuk meg: a
valamint az

és az

,
tengely

jobbcsavarnak megfelelően irányítjuk.
Fejezzük ki most az

szögével, a

tengely

egyenes és az

síkra pedig

-ig,

és

és

egyenes közötti

szöget a

nullától

szöggel,

tengely körüli

, valamint

-ig változik.5

szögsebesség komponenseit a mozgó koordináta-rendszerben az Euler-szögekkel és

A
szögsebesség az
összetevői a következők:

szögsebesség a

tengely és az

szögével. A

nullától

deriváltjaikkal. Ehhez meg kell határoznunk a

A

tengelyekhez viszonyított irányát a következő szögek kel

,

,

,

szögsebességek vetületeit az

csomóvonal irányába mutat, s az

tengely irányába mutat; vetülete az
. Ezt felbontva

és

,

,

,

,

tengelyre.

tengelyekre vonatkoztatott

tengelyre

, az

irányú összetevőkre:

és
az
tengely polár-, illetve azimutszöge az
,
,
tengelyekhez viszonyítva. Ugyanakkor
tengely polár-, illetve azimutszöge az
,
,
tengelyekre vonatkozóan.
5
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A

szögsebesség az

tengely irányába mutat.

Összegyűjtve a megfelelő tengelyekkel párhuzamos komponenseket:

Ha az
,
,
tengelyeket a merev test fő tehetetlenségi irányaiban választjuk, akkor az Euler-szögekkel
kifejezett forgásenergiát úgy kapjuk meg, hogy (35,1)-et (32,8)-ba helyettesítjük.
[Szimmetrikus pörgettyűre]

egyszerű rendezés után

6.30. egyenlet - (35,2)

adódik. Megjegyezzük, hogy ez a kifejezés egyszerűbben is megkapható, azt felhasználva, hogy a szimmetrikus
pörgettyű

és

fő tehetetlenségi tengelyeit önkényesen választhatjuk. Az

csomóvonal irányába véve,

tengelyt az

, így a szögsebesség komponenseire az egyszerűbb

6.31. egyenlet - (35,3)

kifejezéseket kapjuk.
Az Euler-szögek alkalmazásának egyszerű példájaként tárgyaljuk segítségükkel a szimmetrikus pörgettyű már
ismert szabad mozgását. Válasszuk a nyugvó koordinátarendszer
impulzusmomentumának irányába. A mozgó koordináta-rendszer

tengelyét a pörgettyű állandó
tengelye megegyezik a pörgettyű

tengelyével, az
tengely pedig az adott pillanatban essen egybe a csomóvonallal. Ekkor a
komponenseire a (35,3) képlet segítségével a következőket kapjuk:

Másrészt mivel az

tengely (a csomóvonal) merőleges a

tengelyre:

A megfelelő kifejezéseket egymással egyenlővé téve, a következő egyenleteket kapjuk:

6.32. egyenlet - (35,4)
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Az első egyenletből

adódik, tehát a pörgettyű tengelye

irányával állandó szöget zár be. A

második egyenlet [(33,5)-nek megfelelelően] meghatározza a precesszió
szögsebességét. Végül a
harmadik megadja a pörgettyű saját tengelye körül végzett forgásának szögsebességét:

6.33. egyenlet - (35,5)

5.1. Feladatok
1. Vezessük vissza kvadratúrára az alsó pontjában rögzített súlyos szimmetrikus pörgettyű mozgásának leírását
(48. ábra).

6.14. ábra - 48. ábra.

Megoldás. Helyezzük mind a nyugvó, mind a mozgó koordináta-rendszer origóját a pörgettyű nyugvó
pontjába, a
tengelyt pedig irányítsuk függőlegesen felfelé (48. ábra). A pörgettyű Lagrange-függvénye
nehézségi erőtérben:
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a pörgettyű tömege,

(
és

a rögzített alsó pont távolsága a tömegközépponttól).

ciklikus koordináta. Ezért két mozgásállandónk van:

Bevezettük a
impulzusmomentum vetülete az

, illetve

jelölést (
, és
, az
tengelyre). Ezenkívül megmarad az

pontra vonatkoztatott

6.34. egyenlet - (35,f1.3)

energia is.
Az (1) és (2) egyenletből:

6.35. egyenlet - (35,f1.4)

6.36. egyenlet - (35,f1.5)

Ezeknek az egyenlőségeknek a segítségével a (3) energiából kiküszöböljük

ahol bevezettük az

6.37. egyenlet - (35,f1.6)

jelöléseket. Ebből

-ot kifejezve, a változók szétválasztása után:
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6.38. egyenlet - (35,f1.7)

Az integrál elliptikus. A
és
kvadratúra által fejezhetjük ki.

szöget a (35,f1.4) és (35,f1.5) egyenlet segítségével mint

függvényét

6.15. ábra - 49. ábra.

A mozgás folyamán

szög változásának tartományát az

függvény (ha

)

szög

és

értékeknél, s a köztük levő

egyenletnek két gyöke van, s ezek határozzák meg a

pörgettyűtengely függőlegeshez mért hajlásának
Miközben a

és

-hez tart a

szakaszon minimumot ér el. Ezért az

feltétel határozza meg. Az

között változik,

és

határszögét.

előjele változatlan vagy változik, attól függően, változatlan

marad-e vagy megváltozik a
különbség előjele. Az első esetben a pörgettyű tengelye a
függőleges körül monoton precesszál, egyidejűleg föl-le rezgést, ún. nutációt végez (49. a) ábrán a vonal a
pörgettyű tengelyének nyomát mutatja a pörgettyű rögzített pontja körül rajzolt egységgömbön). A második
esetben a precesszió iránya ellentétes a két határkörön, ezért a pörgettyű tengelye hurkokat ír le a függőleges
irány körül végzett mozgása folyamán (49. b) ábra). Végül, ha

és

az értékkel, ahol
nulla, akkor a megfelelő határon
pörgettyű tengelye a 49. c) ábrán látható típusú pályát írja le.

közül valamelyik megegyezik azzal
és

egyidejűleg nulla lesz, tehát a

2. Milyen feltételek mellett lesz stabil a pörgettyű függőleges tengely körüli forgása?
Megoldás. Ha

, az

és

tengely egybeesik, így

körül akkor stabil, ha a

érték az

ebből a

feltételt kapjuk, vagy másképp:

,

. A forgás

függvény minimumának felel meg. Kis
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3. Tárgyaljuk a pörgettyű mozgását abban az esetben, amikor forgási energiája nagy a nehézségi erőtérben
felvett energiájához képest. [(Ez a „gyors” pörgettyű.)]
Megoldás. Első közelítésben a nehézségi erőteret elhanyagolva, a pörgettyű tengelye szabad nutációt végez a
impulzusmomentum körül. (35,5) szerint ennek a szögsebessége:

6.39. egyenlet - (33,f3.1)

6.16. ábra - 50. ábra.
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A következő közelítésben megjelenik a impulzusmomentum lassú precessziója a függőleges tengely körül
(50. ábra). E precesszió sebességének meghatározásához közepeljük egy nutáció periódusára a (34,3)-beli

pontos mozgásegyenletet. A pörgettyűre ható nehézségi erő forgatónyomatéka
, ahol
a pörgettyű tengelyének irányába mutató egységvektor. Szimmetriaokokból nyilvánvaló, hogy
közepelése a „nutációs kúpra” azt eredményezi, hogy az
vetületével kell helyettesítenünk (
mozgásegyenletet kapjuk:

Ez azt jelenti, hogy a

vektor

egységvektort a

a pörgettyű tengelye és a

irányára való

közötti szög). így a következő

iránya (a függőleges) körül

6.40. egyenlet - (33,f3.2)

átlagos szögsebességgel precesszál, mely kicsi

-hoz viszonyítva.

Közelítésünkben az (33,f3.1) és (33,f3.2) összefüggésben szereplő
és
állandó mennyiség (noha,
szigorúan szólva, nem mozgásállandók). Ezek ugyanolyan pontosságig, a következő összefüggésben állnak a
szigorúan megmaradó

és

mennyiséggel:

6. 36.§. Az Euler-egyenletek
A 34.§-ban leírt mozgásegyenletek inerciarendszerre vonatkoznak:

és

deriváltak a (34,1) és (34,3)

egyenletben a
és vektornak ebben a rendszerben való változását adják meg. Mindamellett a merev test
impulzusmomentumának komponensei és a szögsebesség komponensei között abban a mozgó koordinátarendszerben legegyszerűbb a kapcsolat, amelynek tengelyei a fő tehetetlenségi irányokba mutatnak. Hogy ezt a
kapcsolatot felhasználhassuk, előbb át kell transzformálnunk a mozgásegyenleteket az
,
,
mozgó
koordinátákra.
Legyen
valamely
vektor változásának sebessége a nyugvó koordináta-rendszerben. Ha a forgó
rendszerhez képest
nem változik, a nyugvó rendszerben a változása csak forgásból áll:
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[lásd a 9.§-t, ahol megmutattuk, hogy a (9,1)-hez és (9,2)-höz hasonló összefüggések tetszőleges vektorra
igazak]. Az általános esetben ennek az egyenlőségnek a jobb oldalához hozzá kell adni az
vektor változási
sebességét a mozgó rendszerben, ezt a sebességet jelöljük

-vel. Így

6.41. egyenlet - (36,1)

Ennek az általános képletnek a segítségével rögtön átírhatjuk a (34,1) és (34,3) egyenletet a következő alakba:

6.42. egyenlet - (36,2)

Minthogy az idő szerinti differenciálást itt a mozgó koordináta-rendszerben kell végezni, közvetlenül
képezhetjük az egyenletek vetületeit ennek a rendszernek a tengelyeire a

összefüggések alapján, ahol az , ,
jelölik. Az első egyenletben
helyett

Feltéve, hogy az
egyenletcsoportjában

,

,

indexek az
-t írva:

,

,

tengellyel párhuzamos komponenseket

tengelyeket a fő tehetetlenségi irányokban vettük fel, a (36,2) második
-t stb. írva, a következő adódik:

A (36,4) egyenleteket Euler-egyenleteknek nevezzük.
Szabad forgás esetén

, s így az Euler-egyenletek a következő alakot öltik:
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Példaként alkalmazzuk ezeket az egyenleteket a szimmetrikus pörgettyű korábban is vizsgált szabad forgására.
Mivel
egyenletet írjuk

, a harmadik egyenletből

. Az első két

, azaz

alakba, ahol

6.43. egyenlet - (36,6)

A második egyenletet -vel megszorozva és az elsőhöz hozzáadva,

adódik, amiből:

ahol
állandó, melyet valósnak vehetünk (az időszámítás kezdetének alkalmas választásával ez mindig
elérhető), így:

6.44. egyenlet - (36,7)

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a szögsebesség vetülete a pörgettyű tengelyére merőleges síkban
szögsebességgel forog, nagyságát (
való
vetület szintén állandó, látjuk hogy az egész

) állandónak tartva. Mivel a pörgettyű tengelyére
vektor szögsebességgel egyenletesen forog a

pörgettyű tengelye körül, nagyságát nem változtatva. A

és

komponensei között a

,
összefüggések állnak fenn, ezért a
ugyanilyen mozgást végez a pörgettyű tengelyéhez viszonyítva.

,

impulzusmomentum vektora

A kapott kép, természetesen, csak más szempontból mutatja a pörgettyűnek ugyanazt a mozgását, amelyet már a
nyugvó koordináta-rendszerhez képest vizsgáltunk a 33. és a 35.§-ban. Nevezetesen az
tengely körül forgó
vektor (48. ábrán a
egyenlet segítségével:

tengely) az Euler-szögekkel kifejezve, megegyezik a
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vagy

összhangban (36,6)-tal.

7. 37.§. Az [aszimmetrikus pörgettyű]
Alkalmazzuk az Euler-egyenleteket az aszimmetrikus pörgettyű szabad forgásának bonyolultabb feladatára,
tehát arra az esetre, amikor mindhárom fő tehetetlenségi nyomaték különböző. A határozottság kedvéért
feltesszük, hogy

6.45. egyenlet - (37,1)

Az Euler-egyenletek két integrálja eleve ismert. Ezek az energia és az impulzusmomentum megmaradásából
adódnak, s a

6.46. egyenlet - (37,2)

egyenlőségekkel fejezhetők ki, ahol
Ugyanezek az egyenletek a

az energia és

az impulzusmomentum abszolút értéke adott állandók.

vektor komponenseivel kifejezve:

Már innen levonhatunk néhány következtetést a pörgettyű mozgásának jellegéről. Ehhez megjegyezzük, hogy a
(37,3) és (37,4) egyenlet a

tengelyekre vonatkoztatva geometriailag egy

féltengelyű ellipszis, illetve egy
sugarú gömb egyenlete. A vektor úgy mozog (a pörgettyű tengelyeihez
viszonyítva), hogy vége a két felület metszésvonalán halad végig (az 51. ábrán láthatók az ellipszoidnak és
különböző sugarú gömböknek ilyen metszésvonalai). A metszésvonal létezése a nyilvánvaló

6.47. egyenlet - (37,5)

egyenlőtlenségekből következik. Ez geometriailag azt jelenti, hogy a (37,4) gömb sugara a (37,3) ellipszoid
legkisebb és legnagyobb féltengelye közé esik.
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Kövessük nyomon, hogyan függ a

vektor végpontja által leírt pályák6 jellege

nagyságától függően (adott

energia mellett). Ha
csak kicsit nagyobb
-nél, akkor a gömb az ellipszoidot két kis zárt
görbében metszi, amelyek körülölelik az
tengelyt az ellipszoid megfelelő két pólusa közelében (ha
, a görbék egy-egy pontra, az ellipszoid pólusaira húzódnak össze). Ahogy
a görbék kitágulnak, és a
ellipszoid

értéknél két síkgörbébe (ellipszisbe) mennek át, amelyek az

tengelyen levő pólusaiban metszik egymást.

különálló zárt pálya, de ezek már az
ráhúzódnak ezekre a pontokra.

további növekedésével újból megjelenik a két

tengelyen levő pólusokat fogják körül,

Mindenekelőtt megjegyezzük: a pályák zártsága azt jelenti, hogy
periodikus. Egy periódus alatt a

növekszik,

esetén

mozgása a pörgettyű tengelyéhez képest

vektor kúpfelületet ír le, s visszatér kiindulási helyzetébe.

Figyelemre méltó továbbá a pályák lényegesen különböző jellege az ellipszoid különböző pólusai közelében. Az
és
tengelyek közelében a pályák teljes egészében a pólusok közvetlen környezetében helyezkednek el,
az
tengelyen levő pólus közelében elhaladó pályák viszont további menetükben messzire eltávolodnak
ezektől a pontoktól. Ez a különbség annak felel meg, hogy más a pörgettyű forgásának a stabilitása a különböző
fő tehetetlenségi tengelyek körül. Az
és
tengely (a pörgettyű legkisebb, illetve legnagyobb fő
tehetetlenségi iránya) körül stabil a forgás a következő értelemben. Ha a pörgettyűt kissé kitérítjük ebből az
állapotából, az eredetihez közeli mozgást fog folytatni. Az
tengely körül viszont instabil a forgás:
tetszőleges kis eltérés elegendő olyan mozgás keletkezéséhez, amely a pörgettyűt eredeti helyzetétől messze
eltávolítja.
Hogy
komponenseinek (vagy velük arányos komponenseinek) időfüggését meghatározzuk, vegyük elő a
(36,5) Euler-egyenleteket. Fejezzük ki
-et és
-at
-vel a (37,2) és (37,3) egyenlet alapján:

6.48. egyenlet - (37,6)

majd helyettesítsük (36,5) második egyenletébe:

6.49. egyenlet - (37,7)

A változókat szétválasztva és integrálva, a
függvényt elliptikus integrál alakjában kapjuk. Ennek
standard alakra hozása céljából a határozottság kedvéért tegyük fel, hogy

(Ellenkező esetben a következő képletekben az 1 és 3 indexet fel kell cserélni egymással.) Vezessünk be
helyett új változókat:

6

Az

vektor vége által leírt hasonló görbéket polhódiagörbéknek nevezzük.
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6.50. egyenlet - (37,8)

valamint a

pozitív paramétert:

6.51. egyenlet - (37,9)

Így a következőt kapjuk:

(Az időt attól a pillanattól számítjuk, amikor
az egyik Jacobi-féle elliptikus függvény:

.) Ennek az integrálnak a megfordítása, mint ismeretes,

Ez határozza meg
időfüggését. Az
és
nyerjük. Figyelembe véve a két másik elliptikus függvény

függvényt a (37,6) egyenlőségekből algebrai úton

definícióját, végül a következő eredményeket kapjuk: >

6.52. egyenlet - (37,10)

A (37,10) függvények periodikusak. A
teljes elliptikus integrál:

változóban, mint ismeretes,

6.53. egyenlet - (37,11)
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Következésképp az időperiódust a

6.54. egyenlet - (37,12)

kifejezés adja meg. Ez idő alatt
visszatér a pörgettyű tengelyeihez képest a kezdeti helyzetéhez. (Maga a
pörgettyű azonban egyáltalán nem tér vissza a nyugvó koordináta-rendszerben korábban elfoglalt helyzetébe;
lásd alább.)
, a (37,10) képletek természetesen visszaadják a szimmetrikus pörgettyűre az előző §-ban

Ha

kapott összefüggéseket. Valóban, ha
trigonometrikus függvényekbe mennek át:

, és az elliptikus függvények

, akkor

és visszakapjuk a (36,7) kifejezéseket.
Ha
, akkor
és
, vagyis
állandóan az
tehetetlenségi tengely irányába mutat. Ekkor a pörgettyű egyenletesen forog az
tengely körül. Hasonló
módon, ha

(ekkor

Térjünk át a pörgettyű

,

,

Ehhez vezessük be a pörgettyű
szögeket. A nyugvó

tengely körüli egyenletes forgást kapunk.

), az

inerciarendszerhez viszonyított térbeli abszolút mozgásának tárgyalására.
,

tengelyei és az

,

tengely mutasson az állandó

tengelyekhez viszonyított polár- és azimutszöge
5. lábjegyzetet), a

vektornak az

,

,

,

,

tengelyek közötti

vektor irányába. Minthogy
, illetve

tengelyre való vetületei:

6.55. egyenlet - (37,13)

Ebből

6.56. egyenlet - (37,14)

és a (37,10) kifejezés felhasználásával:
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6.57. egyenlet - (37,15)

Ez határozza meg
szerinti periódussal.

és

időfüggését.

komponenseivel együtt ezek is periodikus függvények (37,12)

A (37,13) kifejezésekben a
szög nem jelenik meg, ezért kiszámítása végett a (35,1) egyenlethez kell
folyamodnunk, amelyek
komponenseit az Euler-szögek időderiváltjaival fejezik ki. Az

egyenlőségekből

-ot kiküszöbölve,

adódik. Ezután a (37,13) egyenleteket felhasználva:

6.58. egyenlet - (37,16)

Innen a
függvény kvadratúrával határozható meg, az integrandus azonban bonyolult módon elliptikus
függvényeket tartalmaz. Egy sor meglehetősen bonyolult átalakítás után ezt az integrált az úgynevezett thétafüggvényekkel fejezhetjük ki. A számítást itt nem végezzük el,7 csak a végeredményt közöljük.
A

függvény egy tetszőleges additív állandó erejéig két tag összegeként állítható elő:

6.59. egyenlet - (37,17)

melyek közül az egyiket az

6.60. egyenlet - (37,18)

képlet adja meg, ahol

a théta-függvény,

pedig valós állandó, melyet a

6.61. egyenlet - (37,19)
7

A számítások megtalálhatók: E. T. Whittaker: Analitikus dinamika. 1937, ONTI (oroszul).
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egyenlőség határoz meg [
függvény periodikus,

és

értékét a (37,11)-ből és a (37,12)-ből kell venni]. A (37,18) jobb oldalán álló

periódussal,úgyhogy

-vel változik a

idő alatt. (37,17) második tagját a

6.62. egyenlet - (37,20)

képlet adja meg. Ez a függvény a

idő alatt

-vel változik. Így tehát a

periodikus változás összegeként állítható elő; az egyik periódus (

) megegyezik a

szög szerinti mozgás két
és

szög változásának

periódusával, a másik (
) nem összemérhető az elsővel. Ez a körülmény vezet arra, hogy a pörgettyű mozgása
közben – szigorúan véve – sohase tér vissza kiindulási állapotába.

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a pörgettyű szabad forgását az
körül.

) tehetetlenségi tengelyhez közeli tengely

(vagy

Megoldás. Essen iránya az
tengely közelébe. Ekkor a
és
komponensek kicsik, és
(első közelítésben). Ugyanilyen pontosságig (36,5) első két Euler-egyenlet alakja:

. Az általános szabályt követve, keressük
frekvenciára a

ahol
ekkor a

és

megoldását

-vel arányos alakban;

6.63. egyenlet - (37.1.1)

értéket kapjuk, magukra az

és

mennyiségekre pedig

6.64. egyenlet - (37.1.2)

ahol

tetszőleges kicsiny állandó. E képletek írják le a

vége az

vektor mozgását a pörgettyűhöz képest; az 51. ábrán

tengelyen levő pólus körül kis ellipszist ír le (

frekvenciával).
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A pörgettyű térbeli abszolút mozgásának leírására határozzuk meg az Euler-szögeit. Az adott esetben
és

(

, az

iránya) tengelyek által alkotott szög kicsi, s így a (37,14) képletek szerint:

ide (37.1.2)-t behelyettesítve:

6.65. egyenlet - (37.1.3)

A

szög kiszámításához vegyük észre, hogy (35,1) harmadik egyenlete szerint

esetén:

Ezért

6.66. egyenlet - (37.1.4)

(Az integrálási állandót elhagytuk.)
Szemléletesebb képet kapunk a pörgettyű mozgásának jellegéről, ha közvetlenül a három fő tehetetlenségi
tengelyének irányváltozását követjük nyomon (a szóban forgó tengelyek egységvektorait
,
,
-mal
jelöljük).
és
egységvektorok
frekvenciával egyenletesen forognak az
síkban, s egyidejűleg
, frekvenciájú kis rezgéseket végeznek az erre merőleges irányban; ezeket a rezgéseket a vektorok
irányú
komponensei adják meg:

Ugyanilyen pontossággal az

vektorra a következőt kapjuk:

(
irányának az
,
,
tengelyekre vonatkozó polár- és azimutszöge
oldalon az 5. lábjegyzetet). Továbbá [felhasználva a (37,13) formulákat]:
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vagy végül:

Hasonlóan:

Ebből látható, hogy

mozgása a

tengely körüli

frekvenciájú két forgásból tevődik össze.

2. Határozzuk meg a pörgettyű szabad forgását

esetén.

6.17. ábra - 51. ábra.
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Megoldás. Az 51. ábrán ennek az esetnek az a görbe felel meg, amely az

tengelyen fekvő póluson halad át.

A (37,7) egyenlet ekkor a

alakot ölti, ahol
összefüggéseket:

. Integrálva ezt az egyenletet, s azután felhasználva a (37,6)

A pörgettyű abszolút mozgásának leírására vezessük be az Euler-szögeket úgy, hogy
legyen a
tengely (
iránya) és az
(nem az
, mint eddig) tehetetlenségi tengely által bezárt szög. Ennek megfelelően a (37,14)
és (37,16) képletekben, amelyek kapcsolatot teremtenek
komponensei és az Euler-szögek között, ciklikusan
fel kell cserélni az 123, 312 indexeket. Behelyettesítve ide az (37.1.1) kifejezést:
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A kapott összefüggésekből látszik, hogy ha
egyidejűleg aszimptotikusan közeledik a nyugvó

, aszimptotikusan közeledik az
tengelyhez.

tengelyhez, mely

8. 38.§. Merev testek érintkezése
A egyensúlyának feltétele, amint ez a (34,1) és (34,3) mozgásegyenletekből látszik, úgy fogalmazható meg,
hogy a merev testre ható teljes erő és forgatónyomaték legyen nulla:

6.67. egyenlet - (38,1)

Az összegzést itt a testre hatóösszes külső erőre kell végezni. az erők támadáspontjának helyzetvektorait jelöli.
Az a pont (az origó), melyre, a forgatónyomatékokat vonatkoztatjuk, tetszőlegesen választható meg: ha
,

nem függ ettől a választástól [lásd a (34,5) képletet].

Ha egymással érintkező merev testek rendszerével van dolgunk, akkor a (38,1) egyensúlyi feltételnek minden
testre külön-külön teljesülnie kell. Számításba kell vennünk azokat az erőket is, amelyeket az adott testre a vele
érintkező többi test fejt ki. Ezeket az erőket, amelyek a testek érintkezési pontjaiban ébrednek, kényszererőknek
nevezzük. Nyilvánvaló, hogy bármely két testre a kölcsönös kényszererők nagysága megegyezik, irányuk pedig
ellentétes.
Az általános esetben a kényszererők nagyságát és irányát úgy határozhatjuk meg, hogy megoldjuk együttesen az
összes testre a (38,1) egyensúlyi egyenletrendszert. Némely esetben azonban a kényszererők irányát már a
feladat feltételei meghatározzák. Ha pl. két test szabadon csúszhat egymás felületén, akkor a köztük fellépő
kényszererők a felületre merőlegesek.
Ha az érintkező testek egymáshoz képest mozognak, akkor a kényszererőkön kívül disszipatív jellegű erők is
megjelennek; ezek a súrlódási erők.
Az érintkező testek mozgásának két típusa van: a csúszás és a gördülés. Csúszáskor a kényszererők merőlegesek
az érintkező felületekre, a súrlódási erők pedig érintő irányúak.
A tiszta gördülést az jellemzi, hogy a testek érintkezési pontjai nem mozognak egymáshoz képest; más szóval
olyan, mintha a gördülő testek minden időpillanatban egymáshoz lennének rögzítve az érintkezési pontjaikban.
Ilyenkor a kényszererők iránya tetszőleges, azaz nem feltétlenül merőleges az érintkező felületekre, a súrlódás
pedig a mozgást akadályozó forgatónyomaték alakjában jelentkezik.
Ha a csúszáskor a súrlódás olyan kicsi, hogy teljesen elhanyagolható, akkor a [felületeket abszolút simának]
hívjuk. Ellenkező esetben, ha a felületek tulajdonságai csak csúszás nélküli tiszta gördülést engednek meg, a
gördülésnél pedig a súrlódás elhanyagolható, akkor a abszolút érdesek.
A súrlódási erők a testek mozgásának leírásában egyik esetben sem szerepelnek expliciten, ezért a feladat tisztán
mechanikai. Ha viszont a súrlódás konkrét tulajdonságai lényegesek a mozgás szempontjából, akkor nem tisztán
mechanikai folyamattal állunk szemben (lásd a 25.§-t).
A testek érintkezése csökkenti a szabadsági fokaik számát ahhoz képest, amellyel szabad mozgásuk esetén
rendelkeznének. Eddig az ilyesféle feladatok vizsgálata során ezt a körülményt úgy vettük figyelembe, hogy
olyan koordinátákat vezettünk be, amelyek közvetlenül a valódi szabadsági fokok számának feleltek meg.
Testek gördülése esetén azonban ilyen koordináták választása nem mindig lehetséges.
A testek mozgására gördülés esetén kirótt feltételek abban állnak, hogy az érintkező pontok sebessége ugyanaz.
(Így nyugvó felületen gördülő test érintkezési pontja sebességének nullának kell lennie.) Általában az ilyen
feltételeket

6.68. egyenlet - (38,2)
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alakú egyenletekkel, úgynevezett kényszerfeltételekkel fejezhetjük ki, ahol a
együtthatók csak a
koordináták függvényei (az
index az egyenleteket számozza). Ha az egyenlőségek bal oldala nem teljes
időderiváltja valamely koordinátafüggvénynek, akkor ezeket az egyenleteket nem lehet integrálni. Más szóval
nem lehet visszavezetni őket csak a koordináták közötti összefüggésekre, amit felhasználhatnánk arra, hogy a
testek helyzetét a szabadsági fokok valóságos számának megfelelően kevesebb koordináta segítségével fejezzük
ki. Az ilyen kényszereket anholonom kényszereknek nevezzük (ellentétben a holonom kényszerekkel, amelyek
csak a rendszerek koordinátái között létesítenekösszefüggést).
Tekintsük például egy gömb gördülését síkfelületen. Szokás szerint jelölje
a haladó mozgás sebességét (a
gömb középpontjának a sebességét),
pedig a forgás szögsebességét. A gömb síkkal érintkező pontjának
sebességét úgy kapjuk meg, hogy az általános
összefüggésben elvégezzük az
helyettesítést ( a gömb sugara,
a sík normális egységvektora az érintkezési pontban).
A keresett kényszer azzal fejezhető ki, hogy nincs csúszás az érintkezési pontban, vagyis fennáll a

6.69. egyenlet - (38,3)

egyenlet. Ez nem integrálható: bár
a gömb tömegközéppontját megadó helyzetvektor teljes időderiváltja, a
szögsebesség általában nem állítható elő valamely koordináta teljes időderiváltjaként. Így a (38,3) kényszer
anholonom.8
Minthogy az anholonom kényszerfeltételeket nem lehet a koordináták számának csökkentésére felhasználni,
ilyen kényszerek esetén kikerülhetetlenül olyan koordinátákat kell használnunk, amelyek nem mind függetlenek.
A megfelelő Lagrange-egyenletek felállítása céljából térjünk vissza a legkisebb hatás elvéhez.
A (38,2) alakú kényszerfeltétel meghatározott korlátozásokat ró a koordináták lehetséges variációira.
Nevezetesen, ezeket az egyenleteket
hanem közöttük a

-vel szorozva, azt kapjuk, hogy a

, variációk nem függetlenek,

6.70. egyenlet - (38,4)

kapcsolat áll fenn. Ezt a körülményt figyelembe kell venni a hatás variációja során. Az általános Lagrangemódszer szerint az extrémum feltételének megtalálásához a hatás

variációjában az integrandushoz hozzá kell adnunk a (38,4) egyenleteket, megszorozva őket határozatlan
tényezőkkel (amelyek a koordináták függvényei). Ezután kell megkövetelnünk, hogy az integrál nulla legyen.
Ekkor már az összes

variáció függetlennek tekinthető, így a

6.71. egyenlet - (38,5)

8

Megjegyezzük, hogy ugyanez a kényszer henger gördülésére holonom. Ebben az esetben a forgástengely iránya állandó a térben, s ezért

a henger saját tengelye körüli
elfordulásának teljes időderiváltja. Ekkor a (38,3) összefüggés integrálható, és kapcsolatot
ad a tömegközéppont koordinátája és a
szög között.
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egyenleteket kapjuk. Ezek a (38,2) kényszerfeltételekkel együtt teljes egyenletrendszert alkotnak a
ismeretlen mennyiségek meghatározására.

és

A kidolgozott módszerben a kényszererők általában nem szerepelnek; a testek érintkezését a kényszerfeltételek
teljes egészében figyelembe veszik. Van azonban más módszer is az érintkező testek mozgásegyenletének
felállítására, ebben a kényszererők expliciten megjelennek. E módszer lényege az, hogy minden érintkező testre
felírjuk a

6.72. egyenlet - (38,6)

egyenleteket, s a testre ható erők között figyelembe vesszük a kényszererőket is. Ez utóbbi erők eleve nem
ismeretesek, ezért őket a test mozgásával együtt az egyenletek megoldásának eredményeként határozzuk meg.
Ez a módszer alkalmazható holonom és anholonom kényszerek esetén. (Ezt a módszert, illetve ennek egyik
speciális változatát szokták [d’Alembert-elvnek] nevezni.)

8.1. Feladatok
1. A d’Alembert-elv felhasználásával írjuk fel annak a homogén gömbnek a mozgásegyenleteit, amely egy síkon
gördül az
külső erő és az
forgatónyomaték hatására.
Megoldás. A kényszerfeltételt már megadtuk a (38,3) egyenlettel. Bevezetve a gömbre a síkkal való érintkezési
pontjában ható kényszererőt (jelöljük ezt
-val), a (38,6) egyenletek az

alakot öltik. (Figyelembe vettük, hogy
kényszerfeltételt idő szerint differenciálva

adódik. Ezt betéve az (38.1.1) egyenletbe és

, és hogy gömbi pörgettyűre

-ot (38.1.2) segítségével kifejezve, a

egyenletet kapjuk, amely kapcsolatot teremt a kényszererő, valamint az
komponensekbe kiírva, továbbá

. A (38,3)

és

között. Ezt az egyenletet

-et véve (lásd a 32.§ b) feladatát), a következőket kapjuk:
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(az
síkot választottuk a gördülés síkjának). Ha végül ezeket a kifejezéseket (38.1.1)-be helyettesítjük,
megkapjuk a mozgásegyenleteket olyan alakban, hogy azok már csak az ismert külső erőt és forgatónyomatékot
tartalmazzák:

A szögsebesség
pedig a

és

komponensét

egyenletből [a (38.1.2) egyenlet

és

határozza meg a (38,3) kényszerfeltétel segítségével,

-komponenséből] kapható meg.

6.18. ábra - 52. ábra.
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2. A
súlyú és hosszúságú homogén
rúd falnak támaszkodik, amint azt az 52. ábra mutatja. Alsó
végét az
fonál tartja. Határozzuk meg a támaszok kényszererejét és a fonál feszültségét.
Megoldás. A rúd súlya a rúd közepén ható függőlegesen lefelé irányuló

erőként jelentkezik. A

kényszererő függőlegesen felfelé irányul, illetve a rúdra merőleges; a fonál
irányul. Az egyensúly egyenleteinek megoldásából:
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3. A

súlyú

rúd két vége vízszintes, illetve függőleges síkra támaszkodik (53. ábra); ebben a

helyzetében az
és
vízszintes fonál tartja. A
fonál az
síkban van. Határozzuk meg a támaszok kényszererejét és a fonalak feszültségét.

rúdon átmenő függőleges

6.19. ábra - 53. ábra.

Megoldás. A fonalak

és

feszültsége

-ból

felé, illetve

-ből

felé irányul. A

és

kényszererők merőlegesek a megfelelő síkokra. Az egyensúly egyenleteinek megoldásából:

4. Két hosszúságú rudat csukló erősít össze, lenn pedig fonállal vannak összekötve (54. ábra). Az egyik rúd
közepére
erő hat (a rudak súlya elhanyagolható). Határozzuk meg a fellépő kényszererőket.

6.20. ábra - 54. ábra.
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Megoldás. A fonal
kényszererő az

feszültsége az

, illetve

,

vektor

értékeket adja, ahol

és

pontban

pontban merőleges a támasztó síkra. Jelölje

csuklóban ébredő kényszererőt; ekkor a
rúdra ható

felé, a

pontban

rúdra

felé hat. A
, az

és
rúdra ható, a

kényszererő hat. Az a feltétel, hogy a

erők forgatónyomatékának összege nulla, arra az eredményre vezet, hogy a

irányú. Az egyensúly többi feltétele (mindkét rúdra külön-külön) a

a

szög.

9. 39.§. Mozgás gyorsuló koordináta-rendszerekben
Mindeddig inerciarendszerhez viszonyítva vizsgáltuk tetszőleges mechanikai rendszer mozgását. Például csak
inerciarendszerben igaz, hogy külső erőtérben levő egyetlen részecske Lagrange-függvénye
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6.73. egyenlet - (39,1)

alakú, s ennek megfelelően mozgásegyenlete:

(Ebben a §-ban 0 indexszel különböztetjük meg az inerciarendszerre vonatkozó mennyiségeket.)
Foglalkozzunk most azzal a kérdéssel, milyen egy részecske mozgásegyenlete olyan vonatkoztatási rendszerben,
amely nem inerciarendszer. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a kiindulási alapot ismét a legkisebb hatás
elve adja, amelynek alkalmazhatóságát nem korlátozzuk semmiféle vonatkoztatási rendszerre; vele együtt
érvényben maradnak a

6.74. egyenlet - (39,2)

Lagrange-egyenletek is. A Lagrange-függvény azonban többé nem (39,1) alakú, s felírásához az
függvényen megfelelő transzformációt kell végrehajtanunk.
A transzformációt két lépésben végezzük el. Tekintsünk először olyan
inerciarendszerhez képest
rendszerhez viszonyított

és

vonatkoztatási rendszert, mely a

sebességű haladó mozgást végez. A részecskének a

, illetve

sebessége között a

6.75. egyenlet - (39,3)

összefüggés áll fenn. Ezt a kifejezést (39,1)-be helyettesítve, megkapjuk a Lagrange-függvényt a
rendszerben:

azonban az idő adott függvénye; így előállítható egy másik időfüggvény teljes időderiváltjaként, ezért
a felírt kifejezésben a harmadik tagot el lehet hagyni. Továbbá
helyzetvektora a

koordináta-rendszerben; ezért

Beírva ezt a Lagrange-függvénybe, és ismét elhagyva a teljes időderiváltat, végül:

6.76. egyenlet - (39,4)
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ahol

a

vonatkoztatási rendszer haladó mozgásának gyorsulása.

A Lagrange-egyenletek (39,4) alapján:

6.77. egyenlet - (39,5)

Látjuk, hogy egy vonatkoztatási rendszer gyorsuló haladó mozgásának hatása a részecske mozgására egy
homogén erőtér megjelenésével ekvivalens, mégpedig úgy, hogy a fellépő „erő” nagysága egyenlő a részecske
tömegének és a
gyorsulásnak a szorzatával, iránya pedig a gyorsuláséval ellentétes.
Vezessünk most be egy másik,

vonatkoztatási rendszert, amelynek origója közös

höz képest
szögsebességgel forog; így
forgó mozgást végez.
A részecske helyzetvektora

-ban, illetve

origójával, de

-

inerciarendszerhez viszonyítva egyidejűleg haladó és

a

-ben ( , illetve

) megegyezik. A részecske

viszonyított
sebessége két részből tehető össze: a
rendszerhez viszonyított
sebességből, amely a
rendszerrel együtt végzett forgásából ered:

rendszerhez

sebességből és az

Ezt a kifejezést a (39,4) Lagrange-függvénybe helyettesítve:

6.78. egyenlet - (39,6)

Ez a Lagrange-függvény általános alakja tetszőleges nem inerciális vonatkoztatási rendszerben. Megjegyzendő,
hogy a vonatkoztatási rendszer forgása következtében a Lagrange-függvényben egy olyan tag is megjelenik,
amely a részecske sebességében lineáris.
A Lagrange-egyenletben szereplő deriváltak kiszámítására írjuk fel a Lagrange-függvény teljes differenciálját:

A

, illetve

mennyiséget tartalmazó tagokat összegyűjtve:

186
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. fejezet A MEREV TESTEK
MOZGÁSA

Beírva ezeket a kifejezéseket (39,2) -be, megkapjuk a keresett mozgásegyenletet:

6.79. egyenlet - (39,7)

Látjuk, hogy a „tehetetlenségi erők”, melyek a vonatkoztatási rendszer forgásából erednek, három részből
tevődnek össze. Az
erő a forgás nem egyenletes voltával kapcsolatos, a másik kettő azonban
egyenletes forgás esetén is fellép. A
erőt Coriolis-erőnek nevezzük; ez az összes korábban
vizsgált nem disszipatív erőtől eltérően függ a részecske sebességétől. Az
centrifugális erőnek hívjuk. Ez az és
síkjában hat, merőleges a forgástengelyre (azaz
irányul; nagyságát tekintve a centrifugális erő

, ahol

erőt
-ra), és attól kifelé

a részecske távolsága a forgástengelytől.

Vizsgáljuk az egyenletesen forgó – haladó gyorsulást nem mutató – koordináta-rendszer speciális esetét. (39,6) ban és (39,7) -ben

és

adatokat véve, az

6.80. egyenlet - (39,8)

Lagrange-függvényt és az

6.81. egyenlet - (39,9)

mozgásegyenletet kapjuk. Számítsuk ki a részecske energiáját is ebben az esetben. Az
egyenlőségből

6.82. egyenlet - (39,10)

behelyettesítésével:

6.83. egyenlet - (39,11)

Figyeljük meg, hogy az energiából hiányzik a sebességben lineáris tag. A vonatkoztatási rendszer forgása az
energiában csupán egy olyan tagban jelentkezik, amely csak a részecske koordinátáitól függ, és a szögsebesség
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. fejezet A MEREV TESTEK
MOZGÁSA
négyzetével arányos. Ezt a kiegészítő
nevezzük.

potenciális energiátcentrifugális energiának

A részecskének az egyenletesen forgó vonatkoztatási rendszerhez, illetve a
és
sebessége között a

inerciarendszerhez viszonyított

6.84. egyenlet - (39,12)

összefüggés áll fenn. Ezért a részecske (39,10)
impulzusával.

Ezzel

impulzusa a

együtt

rendszerben megegyezik a

megegyeznek

egymással

a

impulzusmomentumok is. A részecske energiája viszont különböző a
rendszerben. (39,12)-ből -t (39,11)-be helyettesítve,

adódik. Az első két tag a
bevezetve:

rendszerben érvényes

rendszerbeli
és
és

energia. A második tagban az impulzusmomentumot

6.85. egyenlet - (39,13)

Ez az egyenlet határozza meg az energia transzformációját az egyenletesen forgó koordináta-rendszerre
valóáttérés esetén. Bár egy részecskére vezettük le, nyilvánvaló, hogy a levezetés közvetlenül általánosítható
részecskék tetszőleges rendszerére, ott is ugyanezt a (39,13) összefüggést kapjuk.

9.1. Feladatok
1. Adjuk meg, hogy mennyire térül el a szabadon eső test a függőlegestől a Föld forgása következtében. (A
forgás szögsebességét vegyük kicsinek.)
Megoldás. A nehézségi erőtérben
, ahol
a nehézségi gyorsulás vektora. A (39,9)
egyenletben az
négyzetét tartalmazó centrifugális erőt elhanyagolva, a mozgásegyenletet

alakban kapjuk meg. Ezt az egyenletet szukcesszív approximációval oldjuk meg. Legyen
ahol

a

egyenlet megoldása, azaz
-t beírva (39.1.1)-be és a jobb oldalon csak

egyenletet kapjuk:

Ebből integrálással

6.86. egyenlet - (39.1.2)
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adódik, ahol
Irányítsuk a
ekkor

ahol

a részecske kezdeti helyzetvektora.
tengelyt függőlegesen felfelé, az

tengelyt pedig vízszintesen a délkör mentén a sarok felé;

a szélesség (melyet a határozottság kedvéért északinak tekintünk). (39.1.2)-be

adódik. Ide az esés

értéket beírva:

idejét behelyettesítve, végül azt kapjuk, hogy

(A negatív értéke keletre való eltérülésnek felel meg.)
2. Határozzuk meg a Föld felszínéről

kezdősebességgel eldobott testnek a síktól való eltérését.

Megoldás. Válasszuk a függőleges
síkot úgy, hogy
, benne feküdjön. A kezdeti magasság:
Az oldalirányú elhajlást (39.1.2)-ből (1. feladat) kapjuk meg:

vagy a repülés

.

idejével:

3. Határozzuk meg a Föld forgásának hatását az inga kis lengéseire (Foucault-inga).
Megoldás. Az inga függőleges elmozdulását – mint másodrendűen kis mennyiséget – elhanyagolva úgy
tekinthetjük, hogy a test a vízszintes
mozgásegyenletek

alakúak lesznek, ahol

síkban mozog. Az

-et tartalmazó tagokat elhagyva, a

az inga rezgéseinek frekvenciája a Föld forgásának figyelmen kívül hagyásával.

A második egyenletet -vel megszorozva és az elsőhöz hozzáadva, egyenletet kapunk a
komplex mennyiségre:

Ha

, ennek az egyenletnek a megoldása
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alakú, vagyis

ahol
és
adja meg az inga pályáját a Föld forgásának figyelembevétele nélkül. A Föld
forgásának hatása tehát az, hogy a pálya
szögsebességgel elfordul a függőleges körül.
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7. fejezet - VII. fejezet A KANONIKUS
EGYENLETEK
1. 40.§. A Hamilton-egyenletek
A mechanika törvényeinek a Lagrange-függvény (és a megfelelő Lagrange-egyenletek) segítségével való
megfogalmazása megköveteli, hogy a rendszer mechanikai állapotát általános koordinátákkal és sebességekkel
adjuk meg. De nem ez az egyedül lehetséges leírásmód. Különösen a mechanika különféle általános kérdéseinek
vizsgálatában sok előnye van, ha a leíráshoz a rendszer általános koordinátáit és impulzusait használjuk. Ezzel
kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogyan találjuk meg a mozgásegyenleteket a mechanika ilyen
megfogalmazásában.
A független változók bizonyos összességéről egy másikra az áttérés a matematikában [Legendretranszformáció] néven ismeretes. Az adott esetben ez a következőkből áll.
A Lagrange-függvénynek mint a koordinák és sebességek függvényének a teljes differenciálja:

Ezt a kifejezést

7.1. egyenlet - (40,1)

alakba lehet írni, minthogy a
egyenletek értelmében

deriváltak definíció szerint az általános impulzusok, és a Lagrange.

(40,1) -ben a második tagot

alakba átírva, és a
teljes differenciált az egyenlőség bal oldalára hozva, az előjelek
megváltoztatása után (40,1)-ből a következőt kapjuk:

A differenciál jele alatt álló mennyiség az anyagi rendszer energiája (lásd a 6.§-t); a koordinátákkal és
impulzusokkal előállított alakjában a rendszer Hamilton-függvényének nevezzük:

7.2. egyenlet - (40,2)

A
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7.3. egyenlet - (40,3)

differenciális egyenlőségből a

7.4. egyenlet - (40,4)

egyenletek következnek. Ezek a Hamilton-egyenletek a keresett mozgásegyenletek a

és

változókban.

Összesen
számú elsőrendű differenciálegyenletet adnak a
számú
és
ismeretlen függvény
meghatározására, a Lagrange-módszer számú másodrendű differenciálegyenlete helyett. Alaki egyszerűségük
és szimmetriájuk miatt ezeket kanonikus egyenleteknek is nevezzük.
A Hamilton-függvény teljes időderiváltja:

Ide a (40,4) egyenletekből a

-ot és

-ot behelyettesítve, a két utolsó tag kiejti egymást, ezért:

7.5. egyenlet - (40,5)

Ha speciálisan a Hamilton-függvény expliciten nem függ az időtől, akkor
energiamegmaradás tételéhez jutunk.

, azaz újra az

A
és
, illetve
és
dinamikai változókon kívül a Lagrange- és Hamilton-függvény különféle
paramétereket is tartalmaz – olyan mennyiségeket, amelyek magának a mechanikai rendszernek vagy a rá ható
külső térnek a tulajdonságait jellemzik. Legyen
helyett a

ilyen paraméter. Változó mennyiségnek tekintve, (40,1)

összefüggést kapjuk, s ezután (40,3) helyett:

Innen a

7.6. egyenlet - (40,6)
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összefüggés adódik, mely kapcsolatot teremt a Lagrange- és Hamilton-függvény paraméter szerint képezett
deriváltja között. A deriváltak indexei arra utalnak, hogy a differenciálást az egyik esetbenállandó
és
mellett kell elvégeznünk, a másik esetben állandó

és

mellett.

Ezt az eredményt más szemszögből is nézhetjük. Legyen a Lagrange-függvény
ahol
kis járulék az
függvényben

alapfüggvényhez. Ekkor a megfelelő járulék a

alakú,
Hamilton-

7.7. egyenlet - (40,7)

szerint áll összefüggésben

-vel.

Megemlítjük, hogy a (40,1)-ről (40,3)-ra történő transzformációnál nem írtunk
-t tartalmazó tagot, ami a
Lagrange-függvény explicit időfüggését venné számításba, minthogy az idő ebben a vonatkozásban csak a
paraméter szerepét játssza, mely nincs összefüggésben a végrehajtandó transzformációval. A (40,6) képlet
szerint
és
parciális időderiváltja között a

7.8. egyenlet - (40,8)

kapcsolat áll fenn.

1.1. Feladatok
1. Adjuk meg egyetlen tömegpont Hamilton-függvényét Descartes-féle, henger- és gömbkoordinátákban.
Válasz. Az

,

Az

,

,

hengerkoordinátákban:

Az

,

,

gömbkoordinátákban:

,

Descartes-koordinátákban:

2. Adjuk meg egy részecske Hamilton-függvényét egyenletesen forgó vonatkoztatási rendszerben.
Megoldás. (39,11) -ből és (39,10)-ból
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3. Adjuk meg annak a rendszernek a Hamilton-függvényét, amely egy
tömegű és
részecskéből áll, s tömegközéppontja nyugalomban van (lásd a 13.§ feladatát).
Megoldás. Az
energiát a 13.§ feladatában megtalált
megváltoztatásával kapjuk meg. Az általános impulzusok:

számú

Lagrange-függvényből

tömegű

előjelének

Ebből

Behelyettesítve

-be:

2. 41.§. A Routh-függvény
Bizonyos esetekben célszerű, ha új változókra való áttérés esetén az általános sebességek közül csak néhányat
helyettesítünk impulzusokkal. A megfelelő transzformáció teljesen hasonló az előző §-ban végrehajtott
transzformációhoz.
A képletek egyszerűbb írása érdekében először feltesszük, hogy mindössze két koordináta van, amelyeket
val, illetve -ve1 jelölünk, s a , , ,
koordinátának megfelelő általános impulzus.
Az

változókról a

,

,

,

Lagrange-függvény differenciálja:

ahonnan

Vezessük be az
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7.9. egyenlet - (41,1)

Routh-függvényt, amelyben a sebességet a
A Routh-függvény differenciálja:

impulzussal fejeztük ki a

egyenlőség segítségével.

7.10. egyenlet - (41,2)

Ebből az következik, hogy

Az utolsó két egyenlőséget a

koordinátára vonatkozó Lagrange-egyenletbe behelyettesítve:

7.11. egyenlet - (41,5)

Ily módon a Routh-függvény a koordinátára nézve Hamilton-féle [(41,3) egyenletek], a
pedig Lagrange-féle [(41,5) egyenlet] függvény.

koordinátára nézve

A rendszer energiájának általános definíciója szerint:

A Routh-függvénnyel való kifejezését úgy kapjuk meg, hogy ide (41,1)-et és (41,4)-et behelyettesítjük:

7.12. egyenlet - (41,6)

Nyilvánvaló a kapott egyenletek általánosítása arra az esetre, amikor több

és

koordináta van.

A Routh-függvény alkalmazása például akkor célszerű, amikor ciklikus koordináták fordulnak elő. Ha
ciklikus koordináták összessége, akkor nem szerepel expliciten a Lagrange-függvényben, ezért a Routhfüggvényben sem, s így ez csak

,

,

függvénye. Azonban a ciklikus koordinátáknak megfelelő
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impulzusok állandók [ez (41,3) második egyenletéből is következik, így semmi újat nem ad]. Miután a
impulzusokat adott állandó értékükkel helyettesítettük, a (41,5)

egyenletek csak a

koordinátákat tartalmazzák, és így a ciklikus koordinátákat teljesen kiküszöböltük. Ha

ezeket az egyenleteket megoldottuk, és a

függvényeket megtaláltuk, akkor ezeket a

egyenletek jobb oldalába helyettesítve, a

függvények közvetlen integrálással megkaphatók.

2.1. Feladat
külső erőtérben levő szimmetrikus pörgettyű Routh-függvényét a

Adjuk meg az
koordináta kiküszöbölésével (

,

és

ciklikus

az Euler-szögek).

Megoldás. A Lagrange-függvény:

(lásd a 35.§. 1. feladatát). A Routh-függvény:

Ebben a kifejezésben az első tag állandó, így elhagyható.

3. 42.§. A Poisson-zárójelek
a koordináták, impulzusok és az idő valamely függvénye. Állítsuk elő teljes

Legyen
időderiváltját:

Ide

és

helyett a (40,4) Hamilton-egyenletekből a megfelelő kifejezéseket beírva:

7.13. egyenlet - (42,1)

ahol bevezettük a
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7.14. egyenlet - (42,2)

jelölést. A (42,2) alakot a

és

mennyiség Poisson-féle zárójeles kifejezésnek hívjuk.

A dinamikai változók olyan függvényeit, amelyek állandók a rendszer mozgása során, mint ismeretes,
mozgásállandóknak szokás nevezni. (42,1)-ből láthatóan annak feltétele, hogy az
legyen (

mennyiség mozgásállandó

):

7.15. egyenlet - (42,3)

Ha a mozgásállandó expliciten nem függ az időtől, akkor

7.16. egyenlet - (42,4)

vagyis a Hamilton-függvénnyel képzett Poisson-zárójeles kifejezésnek nullának kell lennie.
Tetszőleges

és

függvénypárra a Poisson-zárójelet (42,2)-hez hasonlóan definiáljuk:

7.17. egyenlet - (42,5)

A Poisson-zárójelek, amint ez definíciójukból könnyen levezethető, a következő tulajdonságúak.
Ha felcseréljük a függvényeket, akkor a zárójelek előjelet váltanak; ha az egyik függvény állandó ( ), akkor a
zárójel nulla:

Továbbá:

(42,5) idő szerinti parciális deriváltját véve, azt kapjuk, hogy

7.18. egyenlet - (42,10)
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Ha az vagy függvény közül az egyik egy koordinátával vagy impulzussal egyezik meg, akkor a Poissonzárójelek egyszerűen parciális deriváltak lesznek:

A (42,11) kifejezést például úgy kapjuk, hogy (42,5)-ben
egyetlen tagra redukálódik, mert
és
illetve
-t véve, speciálisan a következőket kapjuk:

-t helyettesítünk; ekkor az egész összeg
. (42,11)-ben és (42,12)-ben

gyanánt

-t,

7.19. egyenlet - (42,13)

Három függvényből képzett Poisson-zárójelek között fennáll a [Jacobi-azonosság:]

7.20. egyenlet - (42,14)

Ennek bizonyításához a következőket jegyezzük meg: a (42,5) definíció szerint az
Poisson-zárójel az
és
mennyiség elsőrendű parciális deriváltjainak homogén bilineáris függvénye. Ezért például a
zárójel az

és

egész bal oldala az

,

Gyűjtsük egybe az

másodrendű parciális deriváltjait tartalmazó tagokat. Az első zárójel ilyen tagot nem

tartalmaz, ebben
és

és

másodrendű parciális deriváltjainak homogén lineáris függvénye. Így (42,14)
függvény másodrendű parciális deriváltjainak homogén lineáris függvénye.

-nek csak elsőrendű deriváltjai szerepelnek. A második és harmadik zárójelösszegét pedig a

lineáris differenciáloperátorok

szerinti bevezetésével írjuk szimbolikusan

alakba. Könnyű látni, hogy lineáris differenciáloperátorok ilyen kombinációja nem tartalmazhatja
másodrendű deriváltjait. Valóban, a lineáris differenciáloperátorok általános alakja:
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ahol

és

az

,

, … változók tetszőleges függvénye. Ekkor a

szorzatok

különbsége ismét olyan operátor, amely csak egyszeres differenciálást tartalmaz. Így tehát a (42,14) egyenlőség
bal oldalán

másodrendű deriváltjai kölcsönösen kiejtik egymást, s nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik a

és

függvényre is, ezért az egész kifejezés azonosan nullává válik.
A Poisson-zárójelek fontos tulajdonsága, hogy ha
kifejezésük szintén mozgásállandó:

és

két mozgásállandó, akkor Poisson-féle zárójeles

7.21. egyenlet - (42,15)

(Poisson tétele).
Ennek a tételnek a bizonyítása egyszerű, ha

és

nem függ expliciten az időtől. A Jacobi-azonosságban

helyettesítéssel:

ahonnan látszik, hogy ha
bizonyítanunk.
Ha viszont az

és

és

, akkor

, s ezt kellett

mozgásállandó expliciten függ az időtől, akkor (42,1) alapján:

A (42,10) szabály felhasználásával a
helyettesítve, a következőt kapjuk:

zárójelet a Jacobi-azonosság segítségével két másikkal

199
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. fejezet A KANONIKUS
EGYENLETEK

vagy

7.22. egyenlet - (42,16)

ahonnan nyilvánvaló Poisson tételének bizonyítása az általános esetben.
Természetesen a Poisson-tétel alkalmazásával nem mindig jutunk új mozgásállandóhoz, minthogy ezek száma
korlátozott (
, ahol a szabadsági fokok száma). Néhány esetben triviális eredményt is kaphatunk: a
Poisson-zárójel azonosan állandó. Más esetekben a kapott mozgásállandó egyszerűen a kiindulásul vett és
valamely függvénye. Ha sem az egyik, sem a másik eset nem áll fenn, akkor a Poisson-zárójel új
mozgásállandót ad.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egyetlen tömegpontra a
koordinátáinak Poisson-zárójeles kifejezését.

impulzus és a

impulzusmomentum Descartes-

Megoldás. A (42,12) képlet segítségével:

és hasonló módon:

A többi zárójelet ezekből az
2. Határozzuk meg

,

,

indexek ciklikus felcserélésével kapjuk meg.

komponenseinek Poisson-zárójeles kifejezését.

Megoldás. A (42,5) szabály alapján közvetlen számolással

adódik.
Minthogy különböző részecskék koordinátái és impulzusai független változók, könnyű belátni, hogy az 1. és 2.
feladatban kapott összefüggések részecskék tetszőleges rendszerének teljes impulzusára és
impulzusmomentumára is érvényesek.
3. Mutassuk meg, hogy
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ahol

a részecske koordinátáinak és impulzusának tetszőleges skalár függvénye.

Megoldás. Egy skalár függvény az
alakjában függhet. Ezért

és

vektorok komponenseitől csak

,

és

kombináció

és
hasonlóképp adható meg. A keresett összefüggést (42,5) alapján végzett közvetlen számolással
bizonyíthatjuk, ha figyelembe vesszük az idézett differenciálási szabályokat.
4. Mutassuk meg, hogy

ahol a részecske koordinátáinak és impulzusának vektorfüggvénye,
egységvektor.

pedig a

tengely irányába mutató

Megoldás. Tetszőleges
vektorfüggvény
alakba írható,
ahol
,
és
skalár függvények. A keresett összefüggés a (42,9), (42,11), (42,12) és az előző
feladatban szereplő képletek alapján közvetlen számolással bizonyítható.

4. 43§. A hatás mint a koordináták függvénye
A legkisebb hatás elvének megfogalmazásánál szerepelt az

7.23. egyenlet - (43,1)

integrál, amelyet a rendszernek a
és
időpillanatban elfoglalt
, illetve
helyzete között kell
képezni a pálya mentén. A hatás variációja során ennek az integrálnak az értékeit hasonlítottuk össze azonos
és
– az, amelyre az

értékű egymáshoz közeli pályákra. E pályák közül csak egy felel meg valóságos mozgásnak
integrál minimális.

Vizsgáljuk most a hatást más vonatkozásban. Nevezetesen, tekintsük

minimumát a valódi pályán végbemenő

mozgás jellemző mennyiségének, és hasonlítsuk össze azokat az értékeit, amelyeket a

közös

kezdőpontból kiinduló, de a
időpillanatban különböző helyekre befutó pályák esetén vesz fel. Más szóval a
valódi pályára vett hatásintegrált mint az integrálás felső határában szereplő koordináták függvényét tekintjük.
A hatás megváltozását, miközben egy pályáról a hozzá közeli pályára térünk át, a (2,5) kifejezés adja meg (egy
szabadsági fok esetén):
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Minthogy a valódi mozgások pályái kielégítik a Lagrange-egyenleteket, az itt szereplő integrál nulla lesz. Az
első tagban az alsó határon
deriváltat
esetén:

értéket pedig jelöljük egyszerűen

,a

-vel helyettesítve, végül

-val. A

adódik, vagy általában, tetszőleges számú szabadsági fok

7.24. egyenlet - (43,2)

Ebből az összefüggésből az következik, hogy a hatás parciális deriváltjai a koordináták szerint a megfelelő
impulzusok:

7.25. egyenlet - (43,3)

Hasonló módon a hatás úgy is felfogható, mint az időnek explicit függvénye, ha olyan pályákat tekintünk,
amelyek adott

időpillanatban adott

helyzetben kezdődnek, de az adott

helyzetbe különböző

időben érkeznek. Az ebben az értelemben vett
parciális deriváltat az integrál megfelelő
variálásával találhatjuk meg. Egyszerűbb azonban, ha a már ismert (43,3) képlet alapján a következő módon
járunk el.
A hatás definíciója szerint a pálya menti teljes időderiváltja:

7.26. egyenlet - (43,4)

Másrészt
-et a koordináták és az idő függvényének tekintve a leírtértelemben, a (43,3) képlet
felhasználásával:

Összehasonlítva a két kifejezést

adódik, vagy végül:

7.27. egyenlet - (43,5)
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A (43,3) és (43,5) képleteket együtt – a hatásnak mint a (43,1) integrál felső határában szereplő koordinátáknak
és az időnek függvényére – a

7.28. egyenlet - (43,6)

kifejezés alakjában írhatjuk. Tegyük fel, hogy nemcsak a mozgás véghelyzetének, hanem kezdő helyzetének a
koordinátái (és ideje is) változnak. Ekkor
megfelelő megváltozását természetesen a két véghelyzetre
vonatkozó (43,6) kifejezés különbsége adja meg:

7.29. egyenlet - (43,7)

Ez az összefüggés már magában is mutatja, hogy akármilyen is a rendszert érő külső hatás a mozgás folyamán, a
rendszer végső állapota nem lehet a kezdeti állapot tetszőleges függvénye. Csak olyan mozgások lehetségesek,
amelyekre a (43,7) kifejezés jobb oldala teljes differenciál. Így tehát már magának a legkisebb hatás elvének
létezése, függetlenül a Lagrange-függvény konkrét alakjától, meghatározott korlátozásokat ró a lehetséges
mozgások összességére. Speciálisan: egy sor általános törvényszerűséget lehet felállítani (a külső erőtér
alakjától függetlenül) a tér egy adott pontjából kirepülő részecskék nyalábjára. E törvényszerűségeknek a
tanulmányozása képezi a geometriai optika tárgykörét.1
Érdekes megemlíteni, hogy a Hamilton-egyenletek formálisan a legkisebb hatás feltételéből szál uraztathatók,
ha a hatást a (43,6) alapján az

7.30. egyenlet - (43,8)

integrál alakjában írjuk fel, s a koordinátákat és impulzusokat függetlenül variálandó mennyiségeknek tekintjük.
Tegyük fel ismét a rövidség kedvéért, hogy csak egy koordináta (és egy impulzus) van, s írjuk fel a hatás
variációját:

A második tag átalakítása (parciális integrálás) után:

Az integrálás határain

helyettesítendő, így a kiintegrált tag eltűnik. A megmaradó kifejezés viszont

csak akkor lehet nulla minden független

1

és

értékre, ha mind a két integrandus nulla:

Lásd II. kötet: Klasszikus erőterek, VII. fejezet.
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azaz

-vel való osztás után a Hamilton-egyenleteket kapjuk.

5. 44.§. Maupertuis elve
A legkisebb hatás elve teljességgel meghatározza egy mechanikai rendszer mozgását: az elvből származtatott
mozgásegyenletek megoldása útján egyaránt megkapható a pálya alakja és a pályán elfoglalt helyzetek
időfüggése.
Ha csak egy szűkebb feladatra, a pálya meghatározására korlátozódunk (elhagyva az időtől való függés
kérdését), akkor erre a célra a legkisebb hatás elvének egy egyszerűsített változatát állíthatjuk fel.
Tegyük fel, hogy a Lagrange-függvény s vele együtt a Hamilton-függvény nem tartalmazza expliciten az időt.
Ekkor a rendszer energiája megmarad:

A legkisebb hatás elve szerint a hatás variációja rögzített kezdő- és végkoordináták, valamint időpillanatok (
és ) mellett nulla. Ha viszont megengedjük a végső időpillanat variációját, az előbbiek szerint rögzített kezdeti
és végső koordináták mellett, akkor

7.31. egyenlet - (44,1)

[lásd a (43,7) képletet].
Most nem fogjuk összehasonlítani a rendszer összes virtuális mozgását, csak azokat, amelyek eleget tesznek az
energia megmaradásának. Az ilyen pályákra (44,1)-ben
-t az állandó
-vel helyettesíthetjük, amiből

7.32. egyenlet - (44,2)

A hatást (43,8) alakban írva, és

-t ismét

-vel helyettesítve:

7.33. egyenlet - (44,3)

Ennek a kifejezésnek az

7.34. egyenlet - (44,4)

első tagját szokás rövidített hatásfüggvénynek nevezni. (44,3)-at (44,2)-be helyettesítve:

7.35. egyenlet - (44,5)

Így tehát a rövidített hatásnak minimuma van minden olyan pályához viszonyítva, amely eleget tesz az energia
megmaradásának, és a végponton tetszőleges időben halad át. Ahhoz, hogy ezt a variációs elvet
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felhasználhassuk, előbb az impulzusokat és velük együtt a (44,4)-ben szereplő egész integrandust a
koordinátákkal és

differenciáljaikkal kell kifejeznünk. Ehhez fel kell használnunk a

7.36. egyenlet - (44,6)

egyenlőségeket –, amelyek meghatározzák az impulzusokat – az energia megmaradását kifejező

7.37. egyenlet - (44,7)

egyenletet. Ebből

-t a

koordinátákkal és ezek

differenciáljaival kifejezve, s azután beírva (44,6)-ba,

az impulzusokat és
segítségével adjuk meg, az
energia pedig a paraméter szerepét fogja játszani. Az
ily módon kapott variációs elv meghatározza a rendszer pályáját. Ezt az elvetMaupertuis elvének hívjuk, bár
pontos megfogalmazását Euler és Lagrange adta meg.
Konkrétan megadjuk a szóban forgó hatásfüggvényt az (5,5) formájú szokásos Lagrange-függvényre (mely a
kinetikus és potenciális energia különbsége):

Ekkor az impulzusok:

az energia pedig:

Az utolsó egyenlőségből:

7.38. egyenlet - (44,8)

Ezt a kifejezést beírva a
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egyenlőségbe, megkapjuk a rövidített hatásfüggvényt

7.39. egyenlet - (44,9)

alakban.
Speciálisan egy tömegpontra a kinetikus energia:

(

a részecske tömege,

pedig a pálya íveleme), és így a pálya meghatározására szolgáló variációs elv

7.40. egyenlet - (44,10)

alakú, ahol az integrált a tér a két adott pontja között kell venni. Ilyen alakban az elvet Jacobi állította elő.
A részecske szabad mozgása esetén

, ekkor (44,10) a

triviális eredményt adja, vagyis a részecske a legrövidebb úton, azaz egyenesen mozog.
Térjünk vissza a hatás (44,3) kifejezéséhez, és variáljuk az

paraméter szerint is:

Ezt (44,2)-be helyettesítve:

7.41. egyenlet - (44,11)

A (44,9) alakban megadott rövidített hatásfüggvényre ez az egyenlőség az

7.42. egyenlet - (44,12)
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összefüggéshez vezet, amely nem más mint a (44,8) egyenlet integrálja. Ez a pálya egyenleteivel együtt teljesen
meghatározza a mozgást.

5.1. Feladat
Határozzuk meg a pálya differenciálegyenletét a (44,10) variációs elvből.
Megoldás. A variációt végrehajtva, a következőt kapjuk:

A második tagban figyelembe vettük, hogy
, ezért
. Ezt a tagot
parciálisan integrálva, azután ár együtthatóját nullával egyenlővé téve, megkapjuk a pálya differenciálegyenletét

Kifejtve a bal oldalon álló differenciálást, és bevezetve az

a pálya érintő egységvektora. Az

alakra hozhatjuk, ahol
pályára merőleges
ismeretes,

különbség az erőnek a

derivált pedig, mint a differenciálgeometriából

komponense. A

-rel egyenlő, ahol
helyettesíthető

erőt, ezt az egyenletet

a pálya görbületi sugara,

a pálya főnormálisának egységvektora.

-vel, így

adódik, összhangban a görbült pályán végbemenő mozgás normális irányú gyorsulására ismeretes kifejezéssel.

6. 45.§. Kanonikus transzformációk
Az általános koordináták választását semmiféle feltétel nem korlátozza:
számú tetszőleges adat, amely
egyértelműen meghatározza a rendszer térbeli elhelyezkedését, általános koordinátának tekinthető. A (2,6)
Lagrange-egyenletek alakja nem függ ettől a választástól, s ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy a
Lagrange-egyenletek invariánsak olyan transzformációval szemben, amelyben a
,
,
koordinátákról
tetszőleges más független
,
, … mennyiségre térünk át. A
új koordináták a régi koordináták
függvényei. Megengedünk olyan választást is, amelyben ez a kapcsolat expliciten tartalmazza az időt is, azaz

7.43. egyenlet - (45,1)

az ilyen transzformációkat ponttranszformációknak szokás nevezni.
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A (45,1) transzformáció alkalmával a Lagrange-egyenletekkel együtt természetesen a Hamilton-egyenletek is
megőrzik (40,4) alakjukat. Az utóbbiak azonban valójában a transzformációk sokkal szélesebb körét is
megengedik. Ez a körülmény természetes módon következik abból, hogy a Hamilton-féle módszerben a
impulzusok a koordinátákkal egyenrangú független változók. Ezért a transzformáció fogalma kiszélesíthető
úgy, hogy magába foglalja a
változók

számú független

és

változó együttes transzformációját új

és

7.44. egyenlet - (45,2)

szerinti bevezetésével. A megengedhető transzformációk osztályának ilyen kiszélesítése a mechanika Hamiltonféle módszerének egyik legnagyobb előnye.
Azonban a kanonikus mozgásegyenletek nem tetszőleges (45,2) formájú transzformáció esetén őrzik meg
alakjukat. Megadjuk, milyen feltételt kell kielégítenie a transzformációnak ahhoz, hogy a
változóban a mozgásegyenletek

és

új

7.45. egyenlet - (45,3)

alakúak legyenek, ahol
transzformációnak nevezzük.

valamely új Hamilton-függvény. Az ilyen transzformációt kanonikus

A kanonikus transzformációk képleteihez a következőképp jutunk el. A 43.§ végén megmutattuk, hogy a
Hamilton-egyenletek a legkisebb hatás elvének

7.46. egyenlet - (45,4)

alakjából származtathatók. (Itt függetlenül variálandó az összes koordináta és impulzus.) Ahhoz, hogy az új
és
változók ugyancsak Hamilton-egyenletnek tegyenek eleget, rájuk is érvényesnek kell lennie a legkisebb
hatás elvének:

7.47. egyenlet - (45,5)

A (45,4) és (45,5) elv csak akkor ekvivalens egymással, ha a két integrandus csak a koordináták, impulzusok és
az idő valamely
függvényének teljes idődifferenciáljában különbözik egymástól; ekkor a két integrál
különbsége a variációnál lényegtelen állandó lesz (nevezetesen az
függvény értékeinek különbsége az
integrálási határokon). Így tehát szükségképpen:
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Minden kanonikus transzformációt egy adott
alkotófüggvényének hívunk. A kapott összefüggést

függvény

jellemez,

amelyet

a

transzformáció

7.48. egyenlet - (45,6)

alakba átírva, látjuk, hogy

7.49. egyenlet - (45,7)

Itt feltettük, hogy az alkotófüggvény a régi és az új koordináták (és az idő) kifejezéseként ismert:
. Adott
régi és a

függvény esetén a (45,7) formulák teremtik meg a kapcsolatot a

új változók között, s megadják az új Hamilton-függvény kifejezését is.

Előfordulhat, hogy az alkotófüggvényt nem a
és
változókkal célszerű kifejezni, hanem a régi
koordinátákkal és az új
impulzusokkal. A kanonikus transzformációk képleteinek levezetéséhez ebben az
esetben a megfelelő Legendre-transzformációt kell elvégezni a (45,6) összefüggésben. Nevezetesen írjuk át ezt a

alakba. Az egyenlőség bal oldalán a differenciáljel alatt álló kifejezés mint a
az új alkotófüggvény. Jelöljük

és

változók függvénye lesz

-vel; ekkor:2

7.50. egyenlet - (45,8)

Hasonló módon módon lehet áttérni azoknak a kanonikus transzformációknak a képleteire, amelyek
alkotófüggvénye a

és

, illetve a

és

változóktól függ.

Megemlítjük még, hogy a régi és az új Hamilton-függvény kapcsolata mindig ugyanúgy fejezhető ki: a
különbség az alkotófüggvény parciális időderiváltja. Speciálisan, ha az alkotófüggvény nem függ
az időtől, akkor
-ban a

és

. Más szóval ebben az esetben az új Hamilton-függvényt úgy kapjuk meg, hogy
mennyiséget kifejezzük a

és

új változókkal.

A kanonikus transzformációk széles körű lehetősége nagymértékben megfosztja a Hamilton-módszerben az
általános koordináták és impulzusok fogalmát eredeti értelmétől. Minthogy a (45,2) transzformáció mindegyik
és
mennyiséget összekapcsolja a koordinátákkal és a impulzusokkal is, a
változók már nem
jelentenek tisztán térbeli koordinátákat. A különbség a változók két csoportja között lényegében nómenklatúra

2

Megemlítjük, hogy az alkotófüggvényt

alakban felvéve (ahol az

-k tetszőleges függvények), olyan

transzformációt kapunk, amelyben a új koordinátákat
adja meg, azaz kifejezhetők csupán a régi koordinátákkal (az
impulzusok nélkül). Ez ponttranszformáció, amely természetes módon speciális esete a kanonikus transzformációknak.
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kérdésévé válik. Ez igen szemléletesen látszik például a
,
transzformációnál,3 mely
nyilvánvalóan nem változtatja meg az egyenletek kanonikus alakját, és egyszerűen a koordináták és impulzusok
kölcsönös átkeresztelése.
A terminológia ilyen viszonylagos volta miatt a
kanonikusan konjugált mennyiségeknek hívjuk.

és

változókat a Hamilton-módszerben gyakran

Azt, hogy két mennyiség kanonikusan konjugált, a Poisson-zárójel segítségével is kifejezhetjük. Ehhez először
bebizonyítjuk azt az általános tételt, hogy a Poisson-zárójelek invariánsak a kanonikus transzformációkkal
szemben.
Legyen

az

és

mennyiség olyan Poisson-zárójeles kifejezése, amelyben a differenciálást

szerint kell elvégezni,
pedig ugyanennek a két mennyiségnek a
szerint képezett Poisson-zárójele. Ekkor:

és

és

kanonikus változók

7.51. egyenlet - (45,9)

Ennek az összefüggésnek a helyességéről a kanonikus transzformációk képleteinek felhasználása útján
közvetlen számolással győződhetünk meg. Célhoz érhetünk azonban számolás nélkül is a következő
meggondolás segítségével.
Mindenekelőtt megemlítjük, hogy a (45,7) vagy (45,8) kanonikus transzformációban az idő paraméter szerepét
játssza. Ezért, ha a (45,9) tételt bebizonyítjuk időtől expliciten nem függő mennyiségekre, akkor igaz lesz
általánosan is. Tekintsük most -t tisztán formálisan mint egy fiktív rendszer Hamilton-függvényét. Ekkor a
(42,1) képlet szerint
. A
derivált azonban olyan mennyiség, amely (fiktív
rendszerünkről szólva) csakis a mozgás mint olyan sajátságaitól függhet, és nem a változók ilyen vagy olyan
választásától. Ezért az
Poisson-zárójel nem változhat meg valamely kanonikus változókról más
kanonikus változókra való áttéréskor.
A (42,13) összefüggésből és a (45,9) tételből:

7.52. egyenlet - (45,10)

Ez az a Poisson-zárójelek segítségével leírt feltétel, amelyet ki kell elégíteniük az új változóknak ahhoz, hogy a
transzformáció kanonikus legyen.
Érdekes megemlíteni, hogy a
és
mennyiségnek a mozgás során bekövetkező változását is kanonikus
transzformációnak tekinthetjük. Ennek az állításnak az értelme a következő. Legyen
,
, a kanonikus
változók értéke a időpillanatban,
,
pedig a
(és a intervallumnak mint paraméternek) függvényei:

Ha ezeket a képleteket úgy tekintjük, mint

,

időpillanatban. Ez utóbbiak az előzőknek

, változókról a

,

változókra való áttérést, akkor

a transzformáció kanonikus lesz. Ez nyilvánvaló a
kifejezésből, amely a , illetve

3

Ennek az

időpillanatban a

, illetve

alkotófüggvény felel meg.
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hatás differenciálja [lásd a (43,7) összefüggést]. Ennek a képletnek és (45,6)-nak az
összehasonlítása azt mutatja, hogy

a transzformáció alkotófüggvénye.

7. 46.§. Liouville tétele
A mechanika jelenségeinek geometriai értelmezésére gyakran használják a fázistér fogalmát. A fázistér
dimenziós tér, amelynek koordinátatengelyeire az adott mechanikai rendszer általános koordinátájának és
impulzusának értékeit mérjük fel. Ennek a térnek minden egyes pontja a rendszer állapotának felel meg.
A rendszer mozgásakor az őt ábrázoló fázispont a fázistérben megfelelő görbét ír le, amelyet [fázispályának]
nevezünk. A differenciálok

szorzatát úgy lehet tekinteni, mint a fázistér „elemi térfogatát”. Vizsgáljuk most az
integrált, amelyet a
fázistér egy tartományára képezünk, s a szóban forgó tartomány térfogatát adja meg. Megmutatjuk, hogy ez a
mennyiség invariáns a kanonikus transzformációkkal szemben; ha a
és
változókról kanonikus
transzformációval áttérünk a
és
változókra, akkor a
megfelelő tartományok térfogata megegyezik egymással:

,

, illetve

,

térben levő, egymásnak

7.53. egyenlet - (46,1)

Mint ismeretes, többszörös integrálban a változókat az

szabály szerint kell helyettesíteni, ahol

7.54. egyenlet - (46,2)

a Jacobi-determináns. Így a (46,1) tétel bizonyítása annak igazolására redukálódik, hogy a Jaccbi-determináns
minden kanonikus transzformációnál egységnyi:

7.55. egyenlet - (46,3)

Használjuk fel a Jacobi-determinánsok ismert tulajdonságát, amely szerint bizonyos értelemben úgy bánhatunk
velük, mint törtekkel. „Osszuk el a nevezőt is, számlálót is” a
mennyiséggel:
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Egy másik ismert szabály szerint, ha a „nevezőben” és a „számlálóban” azonos mennyiségek szerepelnek, akkor
a Jacobi-determinánst kevesebb változójú Jacobi-determinánsra lehet egyszerűsíteni, amelyben minden
differenciálásnál a kieső azonos mennyiségeket állandónak kell venni. Ezért

7.56. egyenlet - (46,4)

Vizsgáljuk azt a Jacobi-determinánst, amely ennek a kifejezésnek a számlálójában áll. Definíciója szerint ez a a
elemekből képzett rendű determináns. A kanonikus transzformációt a
segítségével (45,8) formában megadva, azt kapjuk, hogy

alkotófüggvény

Ugyanígy a (46,4) kifejezés nevezőjében álló Jacobi-determináns , -adik eleme
. Ez azt jelenti: a
két determináns csak abban különbözik egymástól, hogy soraik és oszlopaik fel vannak cserélve. Ezért egyenlők
egymással, vagyis a (46,4) hányados értéke egy, s ezt kellett bizonyítanunk.
Képzeljük most el, hogy a fázistér egy kiszemelt térfogatának minden pontja elmozdul az időben a vizsgált
mechanikai rendszer mozgásegyenleteinek megfelelően. Ezzel maga az egész adott térrész is elmozdul. Eközben
térfogata állandó marad:

7.57. egyenlet - (46,5)

Ez az állítás Liouville tétele. Közvetlenül adódik abból, hogy a fázistérfogat invariáns a kanonikus
transzformációkkal szemben, és abból, hogy
és
megváltozását a mozgás során kanonikus
transzformációnak lehet tekinteni (mint ezt az előző § végén megmutattuk).
Teljesen hasonló módon bizonyítható, hogy invariánsak az

integrálok is, amelyekben adott két- és három- stb. dimenziós sokaságra integrálunk a fázistérben.

8. 47.§. A Hamilton-Jacobi-egyenlet
A 43.§-ban bevezettük a hatást mint a koordináták és az idő függvényét. Megmutattuk, hogy ennek az
függvénynek az idő szerinti parciális deriváltja
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kapcsolatban áll a Hamilton-függvénnyel, a koordináták szerint képzett parciális deriváltjai pedig megegyeznek
az impulzusokkal. Ennek megfelelően helyettesítsük a
deriváltakkal; így a

impulzhsokat a Hamilton-függvényben a

7.58. egyenlet - (47,1)

egyenletet kapjuk, amelyet az
függvénynek ki kell elégítenie. Ezt az elsőrendű parciális
differenciálegyenletet Hamilton–Jacobi-egyenletnek nevezzük.
A Lagrange-egyenletek és a kanonikus egyenletek mellett a Hamilton–Jacobi-egyenlet alapján is általános
módszert adhatunk meg a mozgásegyenletek integrálására.
Rátérve ennek a módszernek a tárgyalására, először is emlékeztetünk arra, hogy minden elsőrendű parciális
differenciálegyenletnek van egy tetszőleges függvényt tartalmazó megoldása; az ilyen megoldást az egyenlet
általános megoldásának hívjuk. Mechanikai alkalmazásokban azonban a Hamilton–Jacobi-egyenletnek nem ez
az általános, hanem a teljes megoldása játszik alapvető szerepet. Egy parciális differenciálegyenletnek azt a
megoldását hívjuk így, amely annyi független határozatlan állandót tartalmaz, ahány független változó van.
A Hamilton–Jacobi-egyenletben a független változók a koordináták és az idő. Ezért az
rendszerre az egyenlet teljes megoldásának

szabadsági fokú

tetszőleges állandót kell tartalmaznia. Emellett minthogy

az egyenletben csak deriváltjaival szerepel, az egyik tetszőleges állandó a teljes integrálban additív módon
jelenik meg, azaz a Hamilton–Jacobi-egyenlet teljes integráljának alakja:

7.59. egyenlet - (47,2)

és

ahol

tetszőlegesállandók.4

Ezek után tisztázzuk a kapcsolatot a Hamilton–Jacobi-egyenlet teljes megoldása és a mozgásegyenletek minket
érdeklő megoldása között. Ehhez kanonikus transzformációt végzünk: a és mennyiségekről úgy térünk át
új változókra, hogy alkotófüggvénynek az

függvényt választjuk, az

mennyiségeket pedig új impulzusoknak. Jelölje
az új koordinátákat. Mivel az
alkotófüggvény a régi koordinátáktól és új impulzusoktól függ, a (45,8) összefüggést kell használnunk:

Bár nincs szükségünk a Hamilton–Jacobi-egyenlet általános megoldására, megmutatjuk, hogy ez megadható, ha ismert egy teljcs
megoldás.
Ehhez
az
mennyiséget
a
többi
állandó
tetszőleges
függvényének
tekintjük:
4

mennyiségeket a koordináták és az idő

Itt az
azon

függvényeivel

helyettesítve,

amelyek

függvénytől

függő

az

számú

általános

feltételből

integrált.

Valóban,

az

A
Hamilton–Jacobi-egyenletet, mert az
deriváltak is.

ily

adódnak,
módon

megkapjuk
kapott

a

tetszőleges
függvényre:

mennyiségek azonban kielégítik a

függvény feltevésünk szerint ennek az egyenletnek teljes megoldása. Ezért kielégítik a
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Minthogy azonban az
függvény kielégíti a Hamilton–Jacobi-egyenletet, látjuk, hogy az új Hamiltonfüggvény azonosan nulla lesz:

Ezért a kanonikus egyenletek az új változókra

,

alakúak lesznek, amiből:

7.60. egyenlet - (47,3)

Másrészt az

számú

egyenlet lehetőséget nyújt arra, hogy az számú koordinátát kifejezzük az idő és az
függvényeként. Ezzel meg is találtuk a mozgásegyenletek általános megoldását.

,

számú állandó

Így tehát a mechanikai rendszer mozgásának a Hamilton–Jacobi-módszerrel való meghatározása a következő
műveletekre vezet.
A Hamilton-függvény alapján felállítjuk a Hamilton–Jacobi-féle differenciálegyenletet, és megkeressük ennek
az egyenletnek a (47,2) teljes megoldását. Differenciálva ezt az
tetszőleges állandók szerint, és a deriváltakat
az új

állandókkal egyenlővé téve,

számú

7.61. egyenlet - (47,4)

algebrai egyenletrendszerre jutunk, melyet megoldva megkapjuk a

koordinátákat mint az időés

tetszőleges állandó függvényét. Az impulzusok időfüggése ezután a

számú

asegyenletből adódik.

Ha a Hamilton–Jacobi-egyenletnek csak nem teljes megoldása ismeretes (olyan megoldás, amely -nél
kevesebb tetszőleges állandótól függ), akkor – bár ennek segítségével nem határozható meg a mozgásegyenletek
általános megoldása – a feladat némiképp egyszerűbbé tehető. Így ha ismeretes egy olyan
egy a tetszőleges állandót tartalmaz, akkor a

összefüggés egy egyenletet ad, amely kapcsolatot létesít

és

függvény, amely

között.

A Hamilton–Jacobi-egyenlet valamivel egyszerűbb alakot vesz fel abban az esetben, amikor a Hamiltonfüggvény expliciten nem függ az időtől, vagyis a rendszer konzervatív. Ekkor a hatás időfüggése
additív tagban jelentkezik:
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7.62. egyenlet - (47,5)

(lásd a 44.§-t), és a (47,1)-be való behelyettesítés az
egyenletet a

rövidített hatásfüggvényre a Hamilton–Jacobi-

7.63. egyenlet - (47,6)

alakban adja.

9. 48.§. A változók szétválasztása
Sok fontos esetben a Hamilton–Jacobi-egyenlet teljes megoldását a változók szétválasztásával találhatjuk meg;
ennek a módszernek a lényege a következő.

Tegyük fel, hogy valamelyik koordináta – jelöljük

-gyel – és a megfelelő

impulzus a Hamilton–Jacobi-

egyenletben csak valamilyen
kombinációban szerepel, amely nem tartalmaz más
koordinátákat és deriváltakat (sem az időt), vagyis az egyenlet

7.64. egyenlet - (48,1)

alakú, ahol

a

kivételével az összes többi koordinátát jelöli.

Ebben az esetben a megoldást összeg alakjában keressük:

7.65. egyenlet - (48,2)

Ezt a kifejezést (48,1)-be helyettesítve,

7.66. egyenlet - (48,3)

adódik. Tegyük fel, hogy a (48,2) megoldást megtaláltuk. Ekkor a (48,3) egyenletbe való behelyettesítése után
azonosságot kapunk, amely a
koordináta minden értéke mellett igaz; azonban
változtatásával csak a
függvény változhat; ezért a (48,3) egyenlőség mint azonosság azt követeli meg, hogy maga a
függvény
legyen állandó. Így tehát a (48,3) egyenlet két egyenletre esik szét:
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ahol
tetszőleges állandó. Ezek közül az első közönséges differenciálegyenlet, amelyből az
függvényt egyszerű integrálással határozhatjuk meg. Ezután marad a (48,5) parciális differenciálegyenlet, de ez
már kevesebb független változót tartalmaz.
Ha ily módon fokozatosan le lehet választani valamennyi koordinátát és az időt, akkor a Hamilton–Jacobiegyenlet teljes megoldásának megtalálását teljes egészében kvadratúrákra vezettük vissza. Konzervatív
rendszerre gyakorlatilag a (47,6) egyenlet számú változójának (a koordinátáknak) a szétválasztásáról van szó.
Teljes szétválasztás esetében az egyenlet keresett megoldása

7.67. egyenlet - (48,6)

alakú, ahol mindegyik

függvény csak egy koordinátától függ, az

energiát pedig mint a tetszőleges

állandók függvényét úgy kapjuk meg, hogy a (47,6) egyenletbe az
kifejezést helyettesítjük.
A szétválaszthatóság speciális esetét jelenti a ciklikus koordináták létezése. A
ciklikus koordináta nem
jelenik meg expliciten a Hamilton-függvényben, így a Hamilton–Jacobi-egyenletben sem. Ekkor a
függvény egyszerűen

; (48,4) egyenletből ekkor

adódik, tehát

7.68. egyenlet - (48,7)

Az

állandó

ekkor

a

ciklikus

koordinátának

Megjegyezzük, hogy konzervatív rendszerre az időnek a
változó” leválasztásának felel meg.

megfelelő

impulzusállandóértéke.

tagban való elkülönülése szintén a

„ciklikus

Ily módon mindazok a korábbi esetek, amelyekben a mozgásegyenletek integrálását a ciklikus változók
használata egyszerűbbé tette, a Hamilton–Jacobi-egyenlet alapján a változók szétválasztásával
tanulmányozhatók. Ezekhez járul még egy sor olyan eset, amikor a változók szétválaszthatók, bár a koordináták
nem ciklikusak. Innen adódik, hogy a Hamilton–Jacobi-módszer a leghatékonyabb eszköz a mozgásegyenletek
általános megoldásának meghatározására.
A Hamilton–Jacobi-egyenletben a változók szétválaszthatóságához lényeges a koordináták szerencsés
megválasztása. Megvizsgálunk néhány példát a változók szétválasztására különböző koordinátákban; ezek
fizikailag érdekesek lehetnek egy tömegpont különféle külső erőterekben végzett mozgásának leírásához.
1. Gömbkoordináták. Az

koordinátákban a Hamilton-függvény:

216
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. fejezet A KANONIKUS
EGYENLETEK

a változók akkor választhatók szét, ha

ahol

,

és

tetszőleges függvények. Az utolsó tagnak aligha lehet fizikai érdekessége, s ezért

7.69. egyenlet - (48,8)

alakú tereket vizsgálunk. Ebben az esetben a Hamilton–Jacobi-egyenlet az

Figyelembe véve, hogy

ciklikus koordináta, keressük a megoldást

alakban; ekkor az

és

függvényre:

függvényre a következő egyenleteket kapjuk:

Ezeket integrálva, végül:

7.70. egyenlet - (48,9)

Itt
, és
a tetszőleges állandók; ezek szerint differengiálva, és az eredményt új állandókkal egyenlővé
téve, megkapjuk a mozgásegyenletekáltalános megoldását.
2. Parabolikus koordináták. A
§-ban , , jelöl) a

,

,

parabolikus koordinátákra a hengerkoordinátákról (melyeket ebben a
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7.71. egyenlet - (48,10)

képletek szerint térhetünk át. A és koordináta nullától végtelenig terjedőértékeket vehet fel; az állandó
és értékeknek, mint erről könnyű meggyőződni, a forgási paraboloid felületek két családja felel meg (melyek
szimmetriatengelye a tengely). A (48,10) kapcsolatot az

7.72. egyenlet - (45,11)

rádiuszvektor bevezetéséve

7.73. egyenlet - (48,12)

alakban is előállíthatjuk.
Írjuk fel a tömegpont Lagrange-függvényét a , ,
koordinátákban. A (48,10) kifejezéseket az idő szerint
differenciálva, és beírva a Lagrange-függvény hengerkoordinátákban kifejezett alakjába:

alakjába:

7.74. egyenlet - (48,13)

Az impulzusok:

és a Hamilton-függvény:

7.75. egyenlet - (48,14)

A változók szétválasztásának fizikailag érdekes esetei ezekben a koordinátákban a

7.76. egyenlet - (48,15)
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alakú potenciális energiának felelnek meg. Ekkor a

egyenletre jutunk. A

ciklikus koordinátát

alakban választjuk le. Ezután megszorozva az egyenletet

-val, és a tagokat átcsoportosítva,

adódik. Az

feltételezéssel a következő két egyenlet adódik:

Ezeket integrálva végül az

7.77. egyenlet - (48,16)

eredményt kapjuk a

,

3. Elliptikus koordináták. A

és
,

tetszőleges állandókkal.
,

elliptikus koordinátákat a

7.78. egyenlet - (48,17)
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képletek szerint vezetjük be. A
pedig
fekvő

állandó a transzformáció paramétere. A

koordináta 1-től

-ig. Geometriailag szemléletesebb összefüggéseket kapunk, ha bevezetjük a

-től
és

koordinátájú

ponttól mért

, illetve

, illetve

-ig fut,
tengelyen

távolságot:5

Ide a (48,17) kifejezést helyettesítve:

7.79. egyenlet - (48,18)

A Lagrange-függvényt hengerkoordinátákról elliptikus koordinátákra transzformálva:

7.80. egyenlet - (48,19)

Ebből a Hamilton-függvény:

7.81. egyenlet - (48,20)

A változók szétválasztásának fizikailag érdekes esetei a

7.82. egyenlet - (48,21)

potenciális energiának felelnek meg, ahol
Jacobi-egyenletben a változókat, az eredmény:

és

tetszőleges függvény. Szétválasztva a Hamilton–

7.83. egyenlet - (48,22)

5

Az állandó értékekhek megfelelő felületek

illetve

pontban

vannak;

az

egyenletű ellipszoidok, amelyeknek fókuszai az

állandó

értékeknek

megfelelő

felületek
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9.1. Feladatok
1. Adjuk meg a Hamilton–Jacobi-egyenlet teljes megoldását, ha egy részecskére

külső erőtér (egy Coulomb-tér és egy homogén tér szuperpozíciója) hat.
Megoldás. Az adott tér (48,15) típusú, ahol

A (48,16) képlet alapján:

tetszőleges

,

és

állandóval. Az adott esetben

-nak meghatározott értelme van: azt fejezi ki, hogy a

mennyiség (a részcske koordinátáinak és impulzusainak egyértelmű függvénye) megmarad. A szögletes
zárójelben álló kifejezés a tisztán Coulomb-térre jellemző mozgásállandó (lásd a 15.§-t).
2. Oldjuk meg az előbbi feladatot

erőtér esetén (két, egymástól

távolságra álló centrum Coulomb-tere).

Megoldás. Az adott tér (48,21) típusú, ahol
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A (48,22) képlet alapján:

A

állandó az adott esetben a

mennyiség megmaradását fejezi ki, ahol
látható szögek.

a részecske teljes impulzusmomentuma,

és

az 55. ábrán

7.1. ábra - 55. ábra.

10. 49.§. Adiabatikus invariánsok
Tekintsünk egy véges, egydimenziós mozgást végző fizikai rendszert, melyet egy, a rendszer tulajdonságait
vagy a reá ható külső teret meghatározó

paraméter jellemez.6

Feltesszük, hogy a paraméter valamilyen külső okok következtében az időben lassan (vagy amint mondani
szokás, adiabatikusan) változik. Lassúnak mondjuk a változást, ha a rendszer mozgásának
periódusideje
alatt

kevéssé változik:

7.84. egyenlet - (49,1)

Hogy képleteink minél rövidebbek legyenek, feltételezzük, hogy csak egy ilyen paraméter van. Eredményeink érvényben maradnak
azonban tetszés szerinti számú paraméter esetén is.
6
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állandó, a rendszer zárt, és állandó

Ha

periódusidővel. Változó
feltételezésünk szerint

energiával jellemzett periodikus mozgást végez meghatározott

esetén a rendszer nem zárt, energiája nem marad meg. Minthogy azonban

lassan változik, az energia változásának

sebessége is kicsi. Ha ezt a sebességet a

periódusidőre átlagoljuk, és ezzel változásának „gyors” ingadozásait kisimítjuk, a nyert

érték

meghatározza a rendszer energiája szisztematikus, lassú változásának sebességét; ez a sebesség a paraméter
időegységre eső változásával lesz arányos. Ez másképpen kifejezve annyit jelent, hogy a fenti értelemben lassan
változó
mennyiség a paraméter valamilyen függvénye.
-nek -tól való függését
és valamilyen
kombinációjának állandóságaként fejezhetjük ki. Az olyan mennyiségeket, amelyek lassan változó
paraméterekkel jellemzett rendszer mozgása során állandóak maradnak, adiabatikus invariánsoknak nevezzük.
Legyen
a rendszernek – a paramétertől függő Hamilton-függvénye. (40,5)-nek megfelelően
a rendszer energiája változásának sebessége:

7.85. egyenlet - (49,2)

Ennek az összefüggésnek a jobb oldalán álló kifejezés nemcsak a lassan változó paramétertől függ, hanem a
gyorsan változó és mennyiségektől is. A bennünket érdeklő szisztematikus energiaváltozás meghatározása
céljából, a fent mondottak értelmében, a (49,2) egyenlőséget a mozgás periódusára átlagolni kell.
együtt

) lassú változása miatt a

(és vele

tényezőt ki lehet hozni az átlagolás jele alól:

7.86. egyenlet - (49,3)

továbbá a

mennyiséget átlagolása során csak

és

függvényének, de

-tól függetlennek tekinthetjük. Más

szavakkal, az átlagolást a rendszer olyan mozgására végezzük el, amely állandó

érték mellett menne végbe.

Az átlagot explicit alakban így írjuk:

A Hamilton-egyenletnek megfelelően

, így

Ennek az egyenlőségnek a felhasználásával az idő szerinti integrálást koordináta szerintivé alakítjuk, magát a
periódusidőt is a

7.87. egyenlet - (49,4)
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alakba írjuk; a jel itt a koordináták egy periódusideje alatti7 („oda”és „vissza” történő) teljes megváltozását
jelenti. Ennek felhasználásával a (49,3) összefüggés a következő alakot ölti:

7.88. egyenlet - (49,5)

Mint már fentebb említettük, az ebben az egyenlőségben szereplő integrálásokat adott állandó
trajektória mentén kell végrehajtani. Ilyen trajektóia mentén a Hamilton-függvény megtartjaállandó
az impulzus pedig a

koordinátaváltozóés a két független állandó,

impulzust
szerint differenciálva

függvénynek tekintve, és a

és

melletti
értékét,

meghatározott függvénye. Az
egyenlőséget a

paraméter

Ha ezt a (49,5) számlálójában szereplő integrálba behelyettesítjük, és a nevezőben szereplő integrál alatti
mennyiséget

alakba írjuk, adódik, hogy

Ezt az egyenlőséget végül is a

7.89. egyenlet - (49,6)

derivált eltűnésével fejezhetjük ki, ahol

7.90. egyenlet - (49,7)

7

Ha a rendszer körmozgást végez, és a

koordináta valamilyen

forgásszög, akkor a

-ig kell integrálni.
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(a körintegrált az adott állandó

és

mellett befutott trajektória mentén kell venni). Ez az eredmény azt

mutatja, hogy az
mennyiség a vizsgált közelítésben a
adiabatikus invariáns.

paraméter változásakor állandó marad, azaz

Az
mennyiség a rendszer energiájának (és a
paraméternek) függvénye. Az energia szerinti parciális
differenciálja meghatározza a mozgás periódusát; (49,4) -nek megfelelően:

7.91. egyenlet - (49,8)

vagy másképpen:

7.92. egyenlet - (49,9)

ahol

a rendszer rezgésének frekvenciája.

A (49,7) integrálnak szemléletes geometriai jelentést tulajdonítunk a rendszer fázistérbeli trajektóriája
fogalmának felhasználásával. Az adott esetben (egy szabadsági fok) a fázistér a kétdimenziós , térre szűkül,
és a rendszer fázistrajektóriája ebben a síkban egy zárt görbe. Erre a görbére vett (49,7) integrál a görbe által
körülzárt terület. Ez kétdimenziós területi integrálként írható fel:

7.93. egyenlet - (49,10)

Példaként az egydimenziós oszcillátor adiabatikus invariánsát határozzuk meg. Az oszcillátor Hamiltonfüggvénye:

7.94. egyenlet - (49,11)

ahol

a rendszer sajátfrekvenciája. A fázistrajektória egyenlete az energiamegmaradás törvényből adódik:

Ez egy ellipszis, amelynek féltengelyei

és

,(

-vel osztott) területe pedig:

7.95. egyenlet - (49,12)
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E mennyiség adiabatikus invarianciája azt jelenti, hogy az oszcillátorparaméternek a lassú változása során az
energiája a frekvenciával arányos.

11. 50.§. Kanonikus változók
Tételezzük fel, hogy a

paraméter állandó, vagyis hogy a vizsgált rendszer zárt.

Hajtsunk végre kanonikus transzformációt a
alkotófüggvény szerepét ekkor az
energia (és

és

változókon úgy, hogy az új „impulzus”

„hatás” játssza, melyet

és

legyen. Az

függvényeként fejezünk ki az adott

paraméter) mellett kiszámított

7.96. egyenlet - (50,1)

integrál segítségével. Zárt rendszer esetében
függvény formájában, a

az
állandó

csak az energiától függ; ezért

mellett vett

ugyanolyan jogon kifejezhető

parciális derivált pedig megegyezik az

differenciállal. Ennek megfelelően írhatjuk, hogy

7.97. egyenlet - (50,2)

ami a kanonikus transzformáció (45,8) alatti elsőösszefüggésének felel meg. A második összefüggés az új
„koordinátát” határozza meg, melyet -vel jelölünk, és

7.98. egyenlet - (50,3)

Az és
változókat kanonikus változóknak nevezzük, és ebben azösszefüggésben
pedig szögváltozónak mondjuk.
Minthogy az

függvény nem függ expliciten az időtől, az új

megegyezik az új változókkal kifejezett régi

-val. Más szavakkal:

-t hatásváltozónak,

-t

Hamilton függvény

a hatásváltozó segítségével kifejezett

energia. A kanonikus változókra érvényes Hamilton-egyenletek a következő alakot öltik:

7.99. egyenlet - (50,4)

Az elsőből – mint azt vártuk –
következik; az energiával együtt az
A második összefüggésből látható, hogy a szögváltozó az idő lineáris függvénye:
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7.100. egyenlet - (50,5)

ez nem más, mint a rezgés fázisa.
Az
hatás nem egyértékű függvénye a koordinátáknak. Ez a mennyiség a periódusidő elteltével nem
veszi fel újra kiindulóértékét, növekedése:

7.101. egyenlet - (50,6)

amint ez -nek (49,7) alatti definíciójából és az (50,1) összefüggésből kitűnik. Ez alatt az idő alatt a
szögváltozó növekedése:

7.102. egyenlet - (50,7)

Fordítva, ha kifejezzük -t és -t [vagy ezek bármely egyértékű
függvényét] a kanonikus változók
segítségével, akkor ezek a függvények nem változtatják értéküket
-nek
-vel való változása során (
adott értéke mellett). Más szavakkal: minden, a kanonikus változók segítségével kifejezett, egyértékű
függvény

-nek

szerint periodikus függvénye.

A mozgásegyenleteket megfogalmazhatjuk a kanonikus változók nyelvén időtől függő
paraméterrel
jellemzett nyílt rendszer esetén is. Ezekre a változókra, mint korábban is, az (50,2) –(50,3) képletek
felhasználásával térünk át. Az
alkotófüggvényt az (50,1) integrál segítségével határozzuk meg, és
kifejezzük a (49,7) integrálban definiált változóval. Az (50,1) határozatlan és a (49,7) határozott integrált a
fenti eljárás során úgy számítjuk ki, mintha a
kifejezve: a korábbi
függvényének tekintjük.8

paraméter adott állandó értékkel rendelkezne; másképpen
függvényt állandó

Minthogy most az alkotófüggvény (a

mellett számítjuk ki, majd

paraméterrel együtt) az idő explicit függvénye, az új

függvény nem egyezik meg a régivel, vagyis az
adott általános képleteinek megfelelően írhatjuk, hogy

adott

Hamilton-

energiával. A kanonikus transzformáció (45,8) alatt

7.103. egyenlet - (50,8)

ahol a

7.104. egyenlet - (50,9)

Hangsúlyozzak azonban, hogy az ily módon definiált
egyáltalán nem egyezik meg az igazi rövidített hatással.
8

függvény időtől függő Hamilton-függvénnyel rendelkező rendszer esetén már
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jelölést alkalmaztuk.
-vel és -vel.

-t (a

szerinti differenciálás után) ki kell fejeznünk az (50,3) összefüggés segítségével

A Hamilton-egyenletek ekkor a következő alakot öltik:

(ahol
ki).

rezgés frekvenciája (melyet ismét

állandóságának feltételezése mellett számítunk

11.1. Feladat
Írjuk fel a harmonikus oszcillátor mozgásegyenletét [(49,11) alatti Hamilton-függvény] kanonikus változók
alkalmazásával, ha az oszcillátor frekvenciája függ az időtől.
Megoldás. Minthogy az (50,1)– (50,3) összefüggésekben minden hatás állandó mellett megy végbe (ennek
szerepét most maga
játssza) -nak és -nek
-vel való kapcsolata ugyanolyan alakú, mint állandó
frekvencia esetén (amikor
):

Innen:

és ezután:

Az (50,10) és (50,11) egyenlet most a következő alakot ölti:

12. 51.§. Az adiabatikus invariáns megmaradásának
pontossága
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Az (50,10) alakba írt mozgásegyenlet alapján ismét meggyőződhetünk a hatásváltozó adiabatikus
invarianciájáról.
függvény nem egyértékű függvénye

Az
visszatérésekor

kezdeti értékéhez

-nak; a koordináták eredeti értékükhöz való

-nek egész számú többszöröse adódik. Az (50,9) derivált viszont

egyértékű függvény, minthogy a differenciálást állandó mellett kell elvégezni, így az
-hoz adódó járulék
eltűnik. Mint minden egyértékű függvény, a
szögváltozó segítségével kifejezett
függvény is ennek a
változónak a periodikus függvénye. A periodikus

deriváltnak (egy periódusra vonatkozó) átlaga eltűnik.

Ennek megfelelően az (50,10) egyenletet átlagolva és (
átlagolás jele alól, kapjuk, hogy

lassú változásának feltételezésével)

-ot kihozva az

7.105. egyenlet - (51,1)

amit megköveteltünk.
Az (50,10) és (50,11) mozgásegyenletek lehetővé teszik az adiabatikus invariáns pontosságának meghatározását
is. Ezt a feladatot a következőképpen fogalmazzuk meg: feltesszük, hogy a
és

esetekben
-nél) adott

, illetve a

paraméter a

értékhez tart; az adiabatikus invariáns kezdeti értéke (

, meghatározandó a

változás

-ben.

(50,10) -ből következik, hogy

7.106. egyenlet - (51,2)

Mint már említettük, a

mennyiség a

változó (

szerint) periodikus függvénye; Fourier-sorba fejtve:

7.107. egyenlet - (51,3)

(mivel

valós, az együtthatók között fennáll a

összefüggés). A

7.108. egyenlet - (51,4)
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Elegendően kis

mellett a

derivált pozitív [előjele megegyezik

monoton függvénye. Ezért ha az (51,2) integrálban áttérünk
változatlanok maradnak:

előjelével, l. (50,11)], azaz

-ről a

a

idő

szerinti integrálásra, a határok

7.109. egyenlet - (51,5)

Ide behelyettesítjük (51,4) -et, és átalakítjuk az integrált, -t formálisan komplex változónak tekintve. Feltéve,
hogy az integrál alatti mennyiségnek
valós értékei mellett nincs szinguláris pontja, a valós
tengelyre
vonatkozó integrációs utat eltolhatjuk a felső félsík irányába. Az integrációs kontúr ekkor „beakad” az integrál
alatti kifejezés pólusaiba, körülfogja azokat, és az 56. ábrán vázolt alakot veszi fel. Legyen
az a valós
tengelyhez legközelebb eső pólus, amelynek képzetes része a legkisebb. Az (51,5) integrálhoz a leglényegesebb
járulékot e pont környezete adja, és az (51,4) sor minden tagja egy
A legkisebb abszolút értékű negatív kitevőt tartalmazó tag (tehát az

szorzót tartalmaz.
tag ) megtartásával kapjuk, hogy
9

7.110. egyenlet - (51,6)

7.2. ábra - 56. ábra.

Legyen
a
pólusnak megfelelő „időpont” (komplex szám!);
.
általában megegyezik a rendszer paramétereinek jellegzetes változási idejével; ezt az időt
(51,6)-ban szereplő kitevő nagyságrendje pedig:

nagyságrendje
-val jelöljük.10 Az

7.111. egyenlet - (51,7)

9

Bizonyos kivételes esetekben előfordulhat, hogy az (51,4) sorban nincs

-es tag (l. pl. ezen paragrafust követő feladatot);

mindenesetre a sor legkisebb -lel rendelkező tagját kell venni.
10

Ha a

akkor

paraméter változásának lassúsága abban nyilvánul meg, hogy -től csak
, ahol

a

függvény

-tól független szinguláris pontja.
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Minthogy feltevésünk szerint
, a kitevő nagy. Így az
változási sebességének csökkenésével exponenciálisan csökken.11

A

mennyiségnek

különbség a rendszer paraméterei

szerinti első közelítésben [azaz a kitevőben csak a

való meghatározásához az (50,11) egyenletben elhagyhatjuk a

tagokat megtartva]

-t tartalmazó kis tagot; így

7.112. egyenlet - (51,8)

függvény

marad, ahol az
egyenlő. Ekkor

argumentumáról feltételezzük, hogyállandó, mondjuk

-szal

7.113. egyenlet - (51,9)

(alsó határként bármely valós
Az (51,5) integrál pedig,
alakot ölti:

értéket vehetünk); a

bennünketérdeklő képzetes része ettől független).

-ot (51,8) -ból véve [és

helyére az (51,4) sor egy tagját írva] a következő

7.114. egyenlet - (51,10)

Innen látható, hogy a valós tengelyhez legközelebb fekvő szinguláris pontok (pólusok, elágazási pontok)
egyaránt jöhetnek a
és az
függvényekből. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk, hogy
exponenciálisan kicsi volta annak a feltételezésével adódott, hogy az említett függvényeknek nincs szinguláris
pontjuk a valós tengelyen.

12.1. Feladat
Becsüljük meg a
változik az

11

Megjegyezzük, hogy ha a

mennyiséget harmonikus oszcillátor esetén, ha annak frekvenciája az időben lassan

függvény kezdeti és végső értéke megegyezik (

exponenciálisan kicsi, hanem vele együtt a kezdeti és végső energiaérték
megfelelően fennáll, hogy

.
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függyény szerint a
értékig (
Megoldás. A

,

)

paraméter gyanánt magát

Ennek a függvénynek az
van

pólusa.

értéktől a

-ben felvett

-t vesszük, így írhatjuk, hogy

és az

Kiszámítva

-beli

12

az

egyenlőségek által meghatározott helyeken

integrált,

az

adódik,

hogy

legkisebb

értéke

az

pólusok valamelyikéből jön, és

Harmonikus oszcillátor esetében
két tagra redukálódik (

(l. az 50.§-t követő feladatot), úgyhogy az (51,3) alatti sor
), ebből kifolyólag

13. 52.§. Feltételesen periodikus mozgások
Tekintsünk egy sok szabadsági fokú zárt rendszert, amely (minden koordinátájában) véges mozgást végez.
Feltételezzük azt is, hogy a Hamilton–Jacobi-módszer használata esetén lehetséges a változók teljes
szétválasztása. Ez azt jelenti, hogy a koordináták megfelelő választásával a rövidített hatás a csupán egy
változótól függő

függvények

7.115. egyenlet - (52,1)

összegeként állítható elő.
Minthogy az általános impulzusokat a

derivált adja, valamennyi

függvény az

7.116. egyenlet - (52,2)
12

Harmonikusnak mondjuk a mozgást, mert a rezgés frekvenciája az energiától független.
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alakban állítható elő.
Ezek a függvények nem egyértékűek. A mozgás véges volta következtében valamennyi koordináta csak egy
véges intervallumon belül változhat. A
koordinátának „oda” és „vissza” történő változása alkalmával a hatás
változása:

7.117. egyenlet - (52,3)

ahol a

koordináta említett változására vonatkozó

7.118. egyenlet - (52,4)

integrál.13
Hajtsunk most végre egy, az 50.§-ban egy szabadsági fokú rendszer esetében elvégzetthez hasonló kanonikus
transzformációt. Új változóink az

„hatásváltozó” és a

7.119. egyenlet - (52,5)

„szögváltozó” lesznek, ahol az alkotó függvény ismét a koordináták és az mennyiségek segítségével kifejezett
hatás; az ezekkel a változókkal felírt

mozgásegyenletekből:

Az (50,7) összefüggésnek megfelelő képlet most is származtatható, eszerint
-nek a
„vissza” történő) teljes megváltozásának megfelelő változása egyenlő
-vel:

koordináták („oda” és

7.120. egyenlet - (52,8)

Hangsúlyozzuk, itt a
koordináták formális helyettesítéséről beszélünk, és nem a valóban végbemenő mozgás egy periódusa alatti
változásáról (mint ezt egydimenziós mozgás esetében tettük). Több szabadsági fokú rendszer valódi véges mozgásai nemcsak hogy
egészükben nem periodikusak, de az egyes koordinátáiknak időfüggése sem periodikus (l. alább).
13

233
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. fejezet A KANONIKUS
EGYENLETEK
Másképpen kifejezve, a
mennyiségek nem egyértékű függvényei a koordinátáknak, hanem ezek
eredeti értékükhöz való visszatérése során
tetszőleges többszörösével változhatnak. Ezt a tulajdonságot (a
koordináták és impulzusok segítségével kifejezett)
megfogalmazhatjuk a rendszer fázisterében. Minthogy a
egyértékű függvényei,
-kat
bármely zárt fázistérbeli görbe körbejárása során

-kel és

függvények tulajdonságaiként is
-kal kifejezett mennyiségek változóik

-be téve, megkapjuk a
függvényt, amely
egész számú többszörösével (vagy nullával) változhat.

Ebből következik, hogy a rendszer állapotának bármely egyértékű
függvénye,14 kanonikus
változókkal lévén kifejezve, valamennyi szögváltozó
szerint periodikus függvénye. Ezért ezek a
mennyiségek az egyes változók szerint az

alakú Fourier-sorba fejthetők (
függvényeként, az adódik, hogy

egész számok). Ide behelyettesítve a szögváltozókat az idő
időfüggését az alábbi összeg határozza meg:

7.121. egyenlet - (52,9)

Ezen összeg valamennyi tagja az idő periodikus függvénye, az időfüggés

7.122. egyenlet - (52,10)

frekvenciája az egyes

7.123. egyenlet - (52,11)

alapfrekvenciák egész számú többszöröseinek összege. Minthogy azonban az (52,10)-ben szereplő frekvenciák
általában nem az egyik frekvencia egész számú többszörösei (vagy egész részei), a teljes összeg már nem
periodikus függvény. Ez vonatkozik – többek között – a rendszer koordinátáira és impulzusaira is.
Így tehát, az általános esetben sem a rendszer egészének mozgása, sem valamelyik koordinátájának változása
nem periodikus. Ez azt jelenti, hogy ha a rendszer áthaladt valamilyen állapotán, azon nem megy át ismét
semmilyen véges időben. Bebizonyítható azonban, hogy elegendően hosszú idő elteltével a rendszer eljut eredeti
állapotához tetszőlegesen közeli állapotba. Ez a tulajdonság teszi indokolttá a feltételesen periodikus mozgás
elnevezést.

14

A „forgási koordináták” –

minthogy az egymástól

szögek (l. a 209. oldalon levő megjegyzést) – nincsenek egyértelmű kapcsolatban a rendszer állapotával,
egész számú többszöröseiben különböző

koordináták között szögek is vannak, akkor ezek az
amelyek a rendszer állapotával egyértelmű kapcsolatban állnak.

értékek a rendszer ugyanazon helyzetének felelnek meg. Ezért ha a
függvényben csak
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Különböző speciális esetekben az
alapfrekvenciák közül kettő (vagy több) egybeeshet (az
mennyiségek
tetszőleges értéke mellett). Ilyen esetekben elfajulásról beszélünk. Ha a rendszer valamennyi frekvenciája
egybeesik, teljesen elfajultnak nevezzük a mozgást. Ebben az esetben a mozgás nyilvánvalóan szigorúan
periodikus, valamennyi részecske trajektóriája zárt.
Az elfajulás fellépte először is az energiát meghatározó független (
vezet. Tegyük fel, hogy az
és
frekvenciák között az

) mennyiségek számának csökkenéséhez

7.124. egyenlet - (52,12)

összefüggés teljesül, ahol

és

egész számok. Ebből következik, hogy az

és

mennyiségek csak az

kombináció formájában szerepelnek az energiában.
Az elfajult mozgások igen fontos sajátsága az egyértékű mozgásállandók számának növekedése a nemelfajult
esethez képest (azonos szabadsági fok mellett). Az utóbbi esetben a
számú összes mozgásállandóból
a rendszernek csak darab állapotfüggvénye egyértékű; ezek összessége például megegyezik az
mennyiséggel. A további
integrál előállítható

darab

7.125. egyenlet - (52,13)

különbségek alakjában. E mennyiségek állandósága azonnal következik az (52,7) összefügésből, a szögváltozók
nem egyértékű volta miatt azonban a rendszer állapotának nem egyértékű függvényei.
Elfajulás esetén megváltozik a helyzet. Az (52,12) kapcsolat következtében a

7.126. egyenlet - (52,14)

integrál – bár nem egyértékű– határozatlansága
tetszőleges egész számú többszörösének hozzáadására
korlátozódik. Ezért, új egyértékű mozgásállandót nyerünk a fenti mennyiség valamilyen trigonometrikus
függvényét képezve.
Elfajult mozgásra jó példa a
térben való mozgás (l. az e §-t követő feladatot). Éppen az a
körülmény vezet az új (15,17) egyértékű mozgásállandó megjelenéséhez a két, bármely centrális mozgás esetén
jól ismert egyértékű mozgásállandó, az impulzusmomentum és az
energia mellett (a mozgást mindjárt
síkmozgásnak tekintjük).
Megjegyezzük továbbá, hogy újabb egyértékű integrálok megjelenése az elfajult feladat még egy sajátságos
tulajdonságának fellépését eredményezi: a változók teljes szétválasztása nemcsak valamilyen meghatározott,
hanem különböző koordináták használata esetén is lehetséges.15 Valóban, a változók szétválasztását lehetővé
tevő koordinátákkal kifejezett

menyiségek egyértékű mozgásállandók. Elfajult esetben azonban az egyértékű

integrálok száma -nél nagyobb, és ezért az

mennyiségek választása nem egyértelmű.

Példa gyanánt ismét a Kepler-problémát említjük, amikor is a változók egyaránt szétválaszthatók gömbi és
parabolikus koordinátákban.

15

Eltekintünk a koordináták olyan triviális változtatásaitól, mint a

és
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Az előző paragrafusban megmutattuk, hogy egydimenziós véges mozgás esetén a hatásváltozó adiabatikus
invariáns. Ez az állítás érvényben marad sok szabadsági fokú rendszer esetén is. Ez általános esetben az 51.§
elején előadott eljárás egyszerű kiterjesztésével bizonyítható.
Egy

változó

paraméterrel

mozgásegyenlete valamennyi

rendelkező

sokdimenziós

rendszer

kanonikus

változókkal

felírt

hatásváltozó megváltozási sebességére az (50,10)-hez hasonló összefüggést ad:

7.127. egyenlet - (52,15)

ahol, mint korábban is:

. Ezt a rendszer alapperiódusaihoz képest hosszú, de a

paraméter változásának idejéhez képest rövid időkre kell átlagolni. A
átlagképzés jele elé, a

mennyiség ismét kihozható az

deriváltakat pedig úgy átlagoljuk, mintha a mozgás állandó

és így feltételesen periodikus lenne. Ekkor
deriváltátlagértéke eltűnik.

a

mellett menne végbe,

szögváltozók egyértékű periodikus függvénye, és a

Befejezésül néhány megjegyzést teszünk sok ( ) szabadsági fokú zárt rendszerek sajátságait illetően, abban a
legáltalánosabb esetben, ha nem tételezzük fel a Hamilton–Jacobi-egyenlet változóinak szétválaszthatóságát.
Ha a változók szétválaszthatók, akkor az
mozgásintegrálok (melyek száma megegyezik a szabadsági fokok
számával) egyértékűsége a rendszer alapvető tulajdonsága. Az általános esetben pedig, ha a rendszer változói
nem szétválaszthatók, az egyértékű mozgásintegrálok között csak azok a mennyiségek szerepelnek, amelyeknek
állandósága a tér és idő homogenitását és izotrópiáját fejezi ki, vagyis az energia, impulzus és
impulzusmomentum.
A rendszer fázistrajektóriája a fázistér az adott egyértékű mozgásintegrálok által meghatározott tartományain
halad keresztül. Ha a változók szétválaszthatók, az
egyértékű integrál a fázistérben egy
dimenziós
sokaságot (hiperfelületet) határoz meg. Elegendően hosszú idő múlva a rendszer trakjektóriája tetszés szerint
sűrűn beborítja ezt a hiperfelületet.
Ha a rendszert leíró változók nem szétválaszthatók (ugyanazon
mellett), kevesebb az egyértékű
mozgásintegrál, a fázistrajektória a fázistér egy nagy dimenziószámú tartományát tölti be (teljesen vagy
részben).
Végül megemlítjük, hogy ha a rendszer Hamilton-függvénye csak kevéssé tér el egy olyan függvénytől, amely a
változók szétválasztását lehetővé teszi, akkor a mozgás tulajdonságai is közel esnek egy feltételesen periodikus
mozgáséhoz, sőt sokkal közelebb mint amilyen kicsik a Hamilton-függvényhez járuló tagok.

13.1. Feladat
Határozzuk meg a

térben történő elliptikus mozgás hatásváltozóját.

Megoldás. A mozgás síkjában bevezetett

poláris koordinátákban:
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ahonnan a hatásváltozók segítségével kifejezett energia:

Ez a mennyiség csak az
megfelelő) frekvencia egybeesik.
A pálya

és

összegtől függ, ami azt jelenti, hogy a mozgás elfajult, a két (

paraméterei [l. (15,4)] az

és

és

-nek

segítségével így fejezhetők ki:

Az
és
mennyiségek adiabatikus invarianciája, következtében az
változásakor a pálya excentricitása változatlan marad, mérete
-mel és
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paraméter, vagy az
tömeg lassú
-val fordított arányban változik.

8. fejezet - TÁRGYMUTATÓ
Ez a tárgymutató kiegészíti a könyv tartalomjegyzékét, de nem ismétli meg. A tárgymutatóban olyan
szakkifejezések és fogalmak szerepelnek, amelyek nem tükröződnek közvetlenül a tartalomjegyzékben.

1. A
• abszolút
• érdes felület, 168
• sima felület, 168
• additivitás
• mozgásállandóé, 19
• tömegé, 24
• alkotófüggvény, 196
• általános koordináták, 4
• erő, 22
• impulzus, 22
• amplitúdó, 79
• aperiodikus csillapodás, 104

2. B
• beesés a centrumba, 45, 68
• belső energia, 24

3. C
• ciklikus koordináta, 41
• csomóvonal, 150
• csúszás, 167

4. D
• d’Alembert elve, 170
• dekrementum, logaritmikus, 103
• disszipációs függvény, 105
• diszperziós összefüggésnek, 108

5. E
• egyensúly feltétele, merev testé, 167
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• elfajulás, 221
• elliptikus koordináták, 207
• erő, 13
• centrifugális, 175
• Coriolis-féle, 175
• kényszer-, 167
• súrlódási, 103, 167
• erőpár, 149
• excentricitás, 48

6. F
• fázis, 79
• fázispálya, 199
• fázistér, 198
• felületi sebesség, 42
• fő tehetetlenségi
• nyomaték, 135
• tengely, 135
• forgatónyomaték, 148

7. G
• Galilei-féle transzfomáció, 10
• geometriai optika, 191
• gördülés, 167

8. H
• haladó mozgás, 131
• hatás-ellenhatás törvénye, 22
• hatásfüggvény, 5
• rövidített, 192
• hatáskeresztmetszet
• szórási, 65
• hatásváltozó, 214
• homogén erőtér, 15
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• homogenitás
• időé, 9, 19
• téré, 9, 21

9. I
• inerciarendszer, 9
• inga
• fizikai, 140
• Foucault-féle, 178
• gömbi, 45
• kettős, 15, 95
• sík, 16, 35, 47, 128
• izotropia, téré, 8, 25

10. J
• Jacobi-azonosság, 186

11. K
• kanonikus egyenletek, 180
• kanonikusan konjugált mennyiségek, 197
• kényszer, 15
• anholonom, 168
• holonom, 168
• Kepler törvényei, 31, 42
• kinetikus energia, 13
• kombinációs frekvencia, 117
• konzervatív rendszer, 20
• körfrekvencia, 79

12. L
• lebegés, 85, 95
• Legendre-féle transzformáció, 179

13. M
• megállási pont, 35
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• mozgásállandók, 19

14. N
• Newton egyenlete, 13
• normálrezgés, 92
• nutáció, 154

15. O
• oszcillátor, 79
• térbeli, 96

16. P
• parabolikus koordináták, 206
• perihélium eltolódása, 54
• pillanatnyi forgástengely, 132
• Poisson tétele, 187
• polhódiagörbe, 159
• ponttranszformáció, 195
• pörgettyű
• aszimmetrikus, 135, 158
• gömbi, 135
• gyors, 155
• szimmetrikus, 135, 146, 151
• potenciálgödör, 35
• potenciális energia, 13
• precesszió
• reguláris, 146

17. R
• redukált tömeg, 40
• rezonancia, 84
• rotátor, 136

18. S
• sajátfrekvencia, 91
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• szabadsági fok, 4, 97, 130
• szögváltozó, 214

19. T
• tehetetlenség törvénye, 9
• tömeg, 11

20. V
• véges és végtelen mozgás, 35
• variáció, 6
• viriáltétel, 31

21. Z
• zárt pálya, 44
• zárt rendszer, 12
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