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ELŐSZÓ 

 

Az elméleti mechanika a mechanikai mozgás alapvető törvényeit és a testek mechanikus 

kölcsönhatását tanulmányozza. 

Az elméleti mechanika alapja a Newton axiómák. A mechanika axiómái sok éves 

tapasztalatokon alapszanak. 

Manapság a bennünket körülvevő környezetet így osztják fel: 

Megavilág 

Makrovilág 

Mikrovilág 

A makrovilág mozgási törvényeit az elméleti mechanika tanulmányozza (ide tartozik mindenféle 

mozgás a teknősbékáétól az űrhajóéig). A mikrovilág mozgásait (elektron, proton) és a megavilág 

mozgásait (csillagok) a kvantum mechanika illetve a valószínűségszámítás tanulmányozza.  

Az elméleti mechanika alapfogalmai: tér, idő, tömeg, erő, vonatkoztatási rendszer. 

Erő – a testek egymásra gyakorolt hatása, melynek következtében gyorsulás (sebességváltozás) 

jön létre. 

A legtöbb technikai tudománynak az elméleti mechanika szolgál alapjául, mint például az 

anyagellenállás, építészeti mechanika, mechanizmusok és gépek elmélete, rezgéselmélet. Különböző 

tudományos kísérletek, amelyek a kozmikus térrel vannak kapcsolatban, tengeralattjárók proektjei és 

sok más szerkezet megépítése az elméleti mechanika módszerein alapszik.   

A mechanika legfőbb fogalmai:  az erő, a súly, a tér, a tömeg, az idő, a vonatkoztatási rendszer. 

A fizika számos tantárgyhoz teremti meg az alapfogalmakat. 

A matematika történetének tanulmányozása során megállapíthatjuk, hogy sok kiváló 

matematikus volt egyben fizikus is. A fizika általában a matematikai módszerek alkalmazásánál jelenik 

meg. 

Galileo Galilei volt az első, aki következetesen alkalmazta a természeti törvények matematikai 

leírását. Ókori elődje Arkhimédész volt, akit a mechanika atyjának kell tekintenünk. Ő volt az, aki 

először összekapcsolta a fizikai kísérleteket matematikai összefüggésekkel. Könyvei azonban egy időre 

elvesztek és csak Galilei idejében kerültek elő. 

Rene Descartes (1596-1650) – kiemelkedő szerepe volt a fizika és matematika kapcsolatában. A 

kutatások szempontjából legalkalmasabbnak a deduktív módszert tekinti. Jelentős szerepe volt az 

analitikus geometria létrehozásában. 

A differenciál- és az integrálszámítás módszerének kifejlesztése Isaac Newton és vele 

párhuzamosan Wilhelm Leibniz (1646-1716) érdeme. Ezeknek a matematikai eszközöknek nagy 

szerepük volt a mechanika kialakulásában. 
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A differenciálegyenletek elméletének úttörői voltak Johann Bernoulli és Jean D’Alambert. 

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) az analízis módszereit alkalmazta a szilárd testek 

mechanikájára. Pierre Simon Laplace (1749-1827) is eredményesen tevékenykedett a fizika és a 

matematika terén. 

Karl Fiedrich Gauss (1777-1855) azon erők elméletével foglalkozott, amelyek fordítottan 

arányosak valamely távolság négyzetével. 

Az elméleti mechanika tanulmányozza a mechanikai mozgás törvényeit és a testek mechanikus 

kölcsönhatását. 

Mechanikai mozgásnak nevezzük a test térbeli helyzetváltoztatását az idő múlásával, a többi 

testhez viszonyítva. A mechanika fő feladata: a test helyzetének meghatározása bármelyik időpontban, 

ahhoz, hogy meghatározzuk a test matematikai leírását. Abszolút mozdulatlan test a természetben nem 

létezik. A mozdulatlanság  relatív. 

 

A fizika felosztása 

A mechanika  a testek helyzetváltozását vizsgálja, ezek törvényszerűségével foglalkozik. 

1. Kinematika - a testek mozgásával foglalkozik, a mozgás és az idő között keres 

összefüggést. 

2. Dinamika- a mozgás okait vizsgálja (az erőhatást) 

3. Statika- a testek egyensúlyát tanulmányozza.  

A fizika a kutatási módszerek szerint a következőképpen osztható fel: 

1. Kísérleti fizika – megfigyeli, leírja, mesterségesen előállítja a természeti jelenségeket, 

törvényszerűségeket alkot. 

2. Elméleti fizika- a megfigyelt jelenségeket matematikai formában írja le. 

3. Alkalmazott fizika- a megismert jelenségeket használja a gyakorlatban. 
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Fizikai mennyiségek  

Az idő es hosszúság szabványosított mértékegységei a következők: 

Az időtartam alapegysége a szekundum, vagy másodperc jele: s. A másodperc definíció szerint a 

cézium 133-as izotopjának két meghatározott energiaszintje közötti elektronátmenet során kibocsátott 

sugárzás periodusidejenek 9 192 631 770- szerese. 

A hosszúság alapegysége a méter,  jele: m. A méter az a hosszúság, melyet a vákuumban teredő 

fény 1/2997 92 458 másodperc alatt megtesz. 

 

Fizikai mennyiség Jelölés Elnevezés Jelölés Mértékegység 

Hossz l méter m m 

Tömeg m kilogramm kg kg 

Idő t szekundum s s 

Terület S =l
2 

- m
2 

m
2
 

Térfogat V=l
3 

- m
3 

m
3
 

Sebesség v=l/t - m/s ms
-1

 

Gyorsulás a=v/t - m/s
2
 ms

-2
 

Erő F=ma Newton N mkgs
-2

 

Nyomás P=F/S - N/m
2
 m

-1
kgs

-2
 

Sűrűség ρ= m/V - Kg/m
3
 m

-3
kg 

Erőimpulzus K=Ft - Ns mkgs
-1

 

Munka (energia) A=Pl Joule J m
2
kgs

-2
 

Teljesítmény N=Pv Watt W m
2
kgs

-3
 

Erőnyomaték M= Ps - Nm m
2
kgs

-2
 

Inercianyomaték I=ml
2 

- kg
2
 m

2
kg 

Frekvencia f=1/t Herz Hz s
-1

 

Szögsebesség ω=φ /t - rad/s s
-1

 

Szöggyorsulás ε= ω /t - rad/s
2
 s

-2
 

Az erőnyomaték 

impulzusa 

L=Mt - Nms m
2
kgs

-1
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1. FEJEZET 

PONTSZERŰ TESTEK KINEMATIKÁJA 

A tudományban - miként a legtöbb dologban - a legjobb az elején kezdeni. 

Lewis Carroll 

1.1. Rövid történelmi áttekintés a kinematika fejlődéséről 

Az első kinematikai megfigyelés a lőfegyverek megjelenésével köthető össze. A tudósok 

figyelmét a töltény röppályája, az egyenetlen mozgás törvényszerűségei és az anyagi pont görbe vonalú 

mozgása keltette fel. 

A szilárd test szabadesését elsőként Leonardo Da Vinci (1452-1519) tanulmányozta, viszont a 

mechanika Galileo Galilei (1564-1642) munkássága révén vált az akkori tudományok részévé. Galilei 

bevezette a gyorsulás fogalmát és bebizonyította, hogy a kilőtt töltény röppályája parabolikus. 

A Galilei által megfogalmazott törvényeket E. Torricelli vizsgálta tovább (1608-1647) és 

kivezette a test esése sebességének képletét. J. Kepler (1571-1630) megállapította bolygó mozgás 

kinematikus törvényeit. H. Huygens (1629-1695) először vetette fel a lehetőségét annak, hogy a 

gyorsulás kifejezhető a centripetális és tangenciális komponensei segítségével. L. Euler az anyagi pont 

kinematikájával foglalkozott, valamint tanulmányozta a szilárd test mozgását egy mozdulatlan pont 

körül. 

A pontok rendszerének kinematikája szorosan fűződik I. Lagrange nevéhez. (1736-1813). 

A kinematika gyors fejlődését a XIX. században a gépészmérnöki tudományok fontosságának 

növekedése idézte elő. 

Oroszországban a mechanizmusok kinematikáját P. Csebesev (1821-1894) tanulmányozta, majd 

később M. Delone (1856-1931) és L. Zernova (1860-1922). M. Zsukovszkijnak (1847-1921) számos 

munkája jelent meg az elméleti mechanikával kapcsolatban. 

 

Bevezetés a kinematikába 

A kinematika – az elméleti mechanika egyik fejezete, amit a mozgás mértanának is neveznek, 

tanulmányozza az összefüggéseket a mozgás-, a tér- és időbeni sajátosságai között. 

Az elméleti mechanikában a tér, amelyben végbemegy a mozgás háromdimenziós és minden 

mérés az euklideszi geometrián alapszik. 

Az elméleti mechanikában az idő azonos minden inerciarendszerben és nem függ az 

inerciarendszerek egymáshoz való viszonyított mozgásától. 

Az időt t-vel jelöljük és végtelen változó értéknek tekintjük. A kinematikában 

megkülönböztetjük az időintervallum és a kezdeti időpont fogalmát. 

Időintervallumnak nevezzük az időváltozását két fizikai jelenség között. 
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Kezdeti időpontnak nevezzük azt az időpontot, amihez képest elkezdjük a méréseket. A 

valószínűségelmélet új elképzeléseket nyújtott a térről és az időről, amelyek jelentősen különböztek a 

klasszikus mechanika elképzeléseitől. Abban az esetben, ha a mozgás sebessége lényegesen kisebb, 

mint a fénysebesség, a háromdimenziós tér és az univerzális idő viszonylag fontos absztrakciója a reális 

időnek és a reális térnek.  

A klasszikus mechanika elméleti és gyakorlati jelentősége a modern tudományban is nagy, ezt 

igazolja az ipar és a tudomány technikai fejlődése.   

A kinematikában nincs jelentősége, hogy milyen mozgást végez a koordináta-rendszer más 

testekhez képest, ha az nem része a feladatnak. Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a mozgás 

jelentős mértékben függ a koordináta-rendszer kiválasztásától.   

A klasszikus mechanikában vannak olyan koordináta-rendszerek, melyekhez képest a tér 

homogén és izotróp, és az idő is homogén.   

Az ilyen koordináta-rendszerben az elkülönített anyagi pont behatárolatlan ideig képes 

megőrizni nyugalmi állapotát vagy egyenesvonalú egyenletes mozgását. Az ilyen vonatkoztatási 

rendszert inerciálisnak nevezzük. Azok a rendszerek, melyek a fent említett tulajdonságokkal nem 

rendelkeznek – nem inerciálisak. Minden olyan vonatkoztatási rendszer, amely nyugalmi állapotban van 

vagy egyenesvonalú egyenletes mozgást végez egy inerciális vonatkoztatási rendszerhez képest, szintén 

inerciális.   

A test mozgása egy kiválasztott vonatkoztatási rendszerhez képest akkor ismeretes, ha bármilyen 

időben meg lehet állapítani annak helyét ehhez a rendszerhez képest. 

 

1.2. Mozgástani alapfogalmak 

Anyagi pont- a test mozgásának leírása bonyolult feladat. A mozgás leírását egyszerűsíthetjük, ha a test 

méreteit, formáját elhanyagoljuk a távolsághoz képest. 

Pl.        –  repülőgép a radaron, 

–           távolban közeledő autó 

A mozgás leírásakor választ kell adni néhány kérdésre: 

– Mihez képest mozog a test? 

– Mikor és meddig? 

– Hogyan? 

Vonatkoztatási test 

A test mozgását akkor tudjuk megfigyelni, ha a helyzetét egy másik testhez viszonyítjuk.  

Ezt a másik testet vonatkoztatási testnek nevezzük. 

Vonatkoztatási rendszer: vonatkoztatási test, a hozzárögzített derékszögű koordináta-rendszer és 

a mozgás idejének meghatározására szolgáló műszer. 
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A pálya (mozgáspálya) – az a folytonos vonal, amely mentén a test mozog. 

Pl .       –   a síelő a hóban nyomvonalat hagy 

– Repülőgép az égen 

– Csiga nyom 

– Ceruza a papíron 

Az elmozdulás- vektormennyiség, az a szakasz, amely összeköti a test kezdeti és későbbi 

helyzetét. 

 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Ha egyenes pályán egyenlő idő alatt egyenlő utat tesz meg 

                                                                           (1.1) 

                                                                       (1.2) 

 

A változó mozgás 

A test egyenlő idő alatt különböző utat tesz meg.  

Amennyiben egyenlő idők alatt a sebesség növekedése (-csökkenése) egyenlő. 

                                                                                        (1.3) 

                                                                            (1.4) 

                                                                           (1.5) 

A sebesség komponenseit jelölhetjük mint    vetületek 

                                                                 (1.6) 

                                                                               (1.7) 

                                                                     (1.8) 

A pillanatban a test a  pontban volt, míg a  pillanatban az -ben 

 

A szabadesés 

Galileo Galilei mérésével kimutatta, hogy a gyorsulás függőlegesen lefelé irányul. 

A szabadesés gyorsulása minden test számára azonos. 

Légüres térben a könnyebb és nehezebb testek alakjuktól függetlenül egyszerre esnek le. 

A szabadesés gyorsulása függ 

a) földrajzi szélességtől 

- Egyenlítőn 9,78 m/s
2
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- Föld sarkain 9,83 

- 45
0
 szélességi körön 9,81 

b) A Holdon 1,6 

A Napon 273,98 

 

1.3. A mozgás leírása 

 

1. Analitikusan – amennyiben leírjuk képlettel 

2. Vektor formában –  

3. Koordináta formában 

r=r(t) 

x=x(t) 

y=y(t) 

z=z(t) 

 

4. Természetes módon, amennyiben meg van adva 

a.) a test kezdeti helyzete és iránya 

b.) a mozgást leíró törvény 

 

A mozgás leírása vektor formában 

A koordináta-rendszerhez képest az M pont elhelyezkedését az  - vektor segítségével tudjuk 

megadni (ábra 1.1). Az M pont mozgásakor az  - vektor megváltoztatja az értékét és az irányát is. Ez 

azt jelenti, hogy az az idő függvénye = (t). Ha a mozgás vektor formában van megadva akkor az 

anyagi pont mozgáspályáját a vektor vége írja le. Az = (t) a mozgás kinematikus egyenlete vektor 

formában. 

 

1.1. ábra 
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A mozgás leírása koordináta formában 

 

Az anyagi pont helyét a térben, koordináták segítségével írjuk le (x, y, z). Amennyiben a test 

változtatja helyét időben, a koordináták is változni fognak az idő múlásával.  

 

x=x(t), y=y(t), z=z(t) 

A mozgás leírásakor koordináta formából átmehetünk vektor formába 

 

 

Amennyiben polár koordináta-rendszerben van megadva a mozgás, akkor  

 

r=r(t), φ= φ(t), r =r(φ) 

Három dimenziós tér esetén 

 

r=r(t) 

φ= φ(t) 

z=z(t) 

 

Az 1.2 ábrán 

x=rcos φ,  y=rsin φ,  y=0 

r= ,  tg φ= , z=0 

Az 1.3 ábrán 

x=rcos φ,  y=rsin φ,  z=0 

r= ,  tg φ= , z=0 

r
2
=x

2
+y

2
+z

2 

 

 

1.2 ábra 
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A mozgás leírása természetes módon 

 

Ezt a módszert akkor alkalmazzák, ha ismert az anyagi pont mozgáspályája. Tegyük fel, hogy 

van egy AB görbe, az M pont mozgáspályáján. A mozgáspályáján jelöljünk meg egy O’ pontot. Most 

határozzuk meg a pozitív és a negatív irányt. Minden koordináta, ami az O’ bal oldalára kerül negatív, 

ami a jobbra pozitív lesz. Ahhoz, hogy meghatározzuk a test helyzetét bármelyik pillanatban, tudnunk 

kell  

S=f(t) 

 

1.3 ábra 

 

Az átlagsebesség 

                                                                     (1.9) 

A sebesség iránya az 1.4 ábrán van feltüntetve 

 

 

 

1.4. ábra 
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1.4. A sebesség a derékszögű koordináta-rendszerben 

 

Ha a mozgást koordináta formában írjuk fel x=x(t), y=y(t), z=z(t), a sebességet vetületek 

segítségével találjuk meg: 

 

, ,  

                                                          (1.10) 

                                                              (1.11) 

r=                                                                (1.12) 

Vx – a sebesség vetülete az x tengelyen 

                                                            (1.13) 

                                                  (1.14) 

 

Sebesség polár koordinátákban 

 

r=r(t),  φ= φ(t) 

x=rcos φ,  y=rsin φ 

 

                                  (1.15) 

                                (1.16) 

                                                      (1.17) 
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1.5. Görbületi koordináták. Lamé együtthatók 

 

A pont görbületi koordinátáinak nevezzük a független paraméterek rendszerét, melyek a 

helyzetét egyszerre meghatározzák. 

Jelöljük qi (i=1,2,3) – a koordinátákat 

q1=q1(t), q2=q2(t), q3=q3(t) 

r=r(q1, q2, q3) 

Tegyük fel, hogy az r vektor határozza meg az M pont helyét a térben 

 

1.5. ábra 

Az r vektor vetületei 

x=x(q1,q2,q3) 

y=y(q1,q2,q3) 

z=z(q1,q2,q3) 

 

Amennyiben csak egy koordináta qi változó, a másik kettő állandó 

 

x=x(q1,q02,q03) 

y=y(q1,q02,q03) 

z=z(q1,q02,q03) 

Hasonlóképpen amennyiben állandó a q2 vagy q3. 

 - koordináta tengely 

− t állandó és egy változó koordináta van, akkor egy koordináta felületet kapunk. 

(q1,q2,q03) 

(q1,q02,q3) 
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(q01,q2,q3) 

Ezek az egyenlőségek leírják a következő felületeket (q1,q2), (q3,q2), (q1,q3) 

Megjelöljük az egységvektorokat .  

Tanulmányozzuk a mozgást azon a tengelyen, ahol a q1változik , q2=const, q3=const 

 

 

                                   (1.18) 

                                                               (1.19) 

 

Hasonló képen ki lehet vezetni a  ,  

                                                                           

                                       (1.20) 

 j=1,2,3 

-a  ,  ,  – tól függ 

Hj – Lamé együttható. 

A görbületi koordináták és a derékszögű koordináták között a szög cosinusza 

cos  

                                              (1.21) 

 

Amennyiben  

 

;  i, j = 1, 2, 3 

 

Számoljuk ki az elemi elmozdulást 

 

 

                                   (1.20) 
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                                           (1.21) 

,  j = 1,2,3 

dS1 = H1dq1 

dS2 = H2dq2 

dS3 = H3dq3 

 

Sebesség és gyorsulás görbületi koordináták esetén 

   r = r (q1, q2, q3) 

 

Tudjuk, hogy 

                                                           ebből 

                                                           akkor 

                                          (1.22) 

 

Az (1.22) -  

                                                 

 

                                                  (1.23) 

Ahhoz, hogy megállapítsuk a gyorsulást, először felírjuk a gyorsulás vektor vetületét, figyelembe 

vesszük, hogy 

 

 

 

 

                                                      (1.24) 
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                                   (1.25) 

Már tudjuk, hogy: 

 

 

 

 

     tehát 

      j=1,2,3. 

Ezt deriváljuk q1(t), q2(t), q3(t) 

 

 

 

                                             (1.26) 

, 

                                                    (1.27) 

A (1.27) az anyagi pont gyorsulásának vetületea tengelyre, görbületi koordináták esetén 

 

Adott esetben T – az anyagi pont kinetikus energiája 
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2. FEJEZET 

A SZILÁRD TESTEK KINEMATIKÁJA 

 

Eddig a pontszerű testek kinematikájával foglalkoztunk. A test test méreteit elhanyagoltuk a 

helyváltoztatáshoz képest. Az anyagi pont egyenes vagy görbe vonalú mozgást végezhet. A 

környezetünkben lévő testek viszont kiterjedéssel rendelkeznek. 

a) Ideális szilárd test – a test tömegpontjai (részecskéi) közötti távolságok az erők hatására 

nem változnak meg. 

b) Valóságos szilárd test – a testnek az erők hatására létrejövő deformációi a test méreteihez 

képest elhanyagolhatóak. A szilárd test végezhet haladó mozgást és forgómozgást. 

c) A haladó mozgást végző szilárd test bármely pontjának azonos az elmozdulása. A test 

mozgásának leírásához elegendő egyetlen pontjának mozgását vizsgálni. 

d)  A forgómozgás:  a szilárd testnek egy képzeletbeli tengely körüli forgását 

forgómozgásnak nevezzük. A test minden pontja körmozgást végez. 

A tömegközéppont (súlypont). A szilárd testet elképzelhetjük mint anyagi pontok összességét. A 

szilárd test tömegét elképzelhetjük egyetlen helyen is. 

Azt a helyet, ahol a szilárd test tömege összpontosulna, tömegközéppontjának vagy súlypontnak 

nevezzük. 

 

2.1. A tömegközéppont meghatározása 

a) Szimmetrikus testek esetén 

kör illetve gömbszerű testeknél – a középpont két vagy több szimmetriatengellyel rendelkező testeknél, 

a szimmetriatengelyek metszéspontja. 

b) Aszimmetrikus testek esetén –  

A testet 1 adott pontban felfüggesztjük, a függesztési pontból húzunk egy merőlegest. A testet egy 

másik pontban is felfüggesztjük és ismét merőlegest húzunk. A két egyenes metszése adja a test 

középpontját. 

c)  Két összekapcsolt szilárd test esetén 

A tömegközéppont a testeket összekötő egyenesen helyezkedik el. 

 

=                                                              

A tömegközépponttól mért távolságok fordítottan arányosak a tömegekkel. 
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2.2. A szilárd testek mozgása 

Amennyiben a szilárd test egyik pontját rögzítjük, a test képes forgó mozgást végezni a ponton 

körül. 

Amennyiben két ponton rögzítünk, majd a két ponton keresztül húzunk egy egyenest, akkor ezen a 

tengelyen körül a test forgómozgásra képes. 

Amennyiben három pontot rögzítünk a test mozdulatlan lesz. Tehát az a három pont amelyik nem 

egy egyenesen fekszik teljesen meghatározza a szilárd test elhelyezkedését (2.1 ábra). 

 

 

2.1. ábra 

 

A szilárd test helyzetét hat paraméter segítségével fogjuk leírni. 

 

 = (x1-x2)
2
+(y1-y2)

2
+(z1-z2)

2 

 

 

M1(x1,y1,z1), M2(x2,y2,z2), M3(x3,y3,z3) 

l12, l23,l31 – a távolságok az Mi  pontok között 

kilenc koordinátából – hat független 

Azok a független paraméterek, amelyek meghatározzák a szilárd test helyét a térben – a 

szabadságfokok. 

Amennyiben a testhez kötött koordináta-rendszer origója az M1 pont, ρ2 és ρ3− a tengely. 

Azt, hogy a tömegpontok közötti távolság állandó így írjuk le: 

= const 

ρ2  ρ3 = const 
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Grashoff tétel 

Két véletlenszerűen kiválasztott pont (M2, M3) sebességének a vetülete, abban az irányban 

ami összeköti őket, egyforma. 

 

2.2. ábra 

 

Bizonyítás: 

Képzeljük el, hogy a V2és V3 vetületei különbözőek, akkor az idő múlásával a két kiválasztott pont 

között a távolság különböző lesz. Ez pedig lehetetlen a szilárd test definíciójából kifolyóan (2.2. ábra). 

Tétel bebizonyítva. 

 

Szilárd testek haladó mozgása 

A szilárd test haladó mozgásának azt nevezzük, amikor egy bármilyen, a testben húzott egyenes 

saját magához képest párhuzamosan mozog. 

 

2.3. ábra 

 

A 2.3. ábrán O1O2 – tengely, A1B1=AB=O1O2 

Haladó mozgás esetében a test minden pontja egyforma mozgáspályát ír le.  

Tegyük fel, hogy adott egy szilárd test és a szilárd testben egy A0B0 egyenes (2.4. ábra). Az A0 pontot az 

rA határozza meg, a B0→rB. 

A0B0=ρ 

rB=rA+ ρ                                                                (2.1) 

Amennyiben a test mozog,az r- vektor is változik rA=rA(t), ρ=const 

∆ rB=∆ rA 
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2.4. ábra 

 

Tétel: 

A szilárd test haladó mozgása esetén, a test minden pontja egyforma sebességgel és 

gyorsulással mozog. 

Bizonyítás:A (2.1) deriváljuk  

 

Tudjuk, hogy ρ= const → →VB=VA 

 

aB= aB 

Tétel bebizonyítva 

 

A szilárd test forgó mozgása 

A szilárd test forgó mozgásának mozdulatlan tengelyen azt a forgó mozgást nevezzük, amikor 

létezik egy olyan egyenes a testben amelyik mozdulatlan marad. Jelöljünk meg egy Q felületet, majd idő 

elteltével egy P felületet is (2.5. ábra).  

 

 

2.5. ábra 

 

A test forgásánál a φ- szög változik.  φ =φ(t)- a forgó mozgás kinematikus leírása 
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3. FEJEZET 

A SZABAD SZILÁRD TEST MOZGÁSA. A SZILÁRD TEST ELMOZDULÁSA A 

RÖGZÍTETT PONTHOZ KÉPEST 

 

3.1. A szilárd test pozíciójának meghatározása a térben.  

A szabad szilárd test elhelyezkedését a térben meglehet adni hat független paraméter segítségével. 

Ezeket a független paramétereket, melyek meghatározzák a szilárd test helyét a térben, szabadság 

fokoknak lehet nevezni. Az analitikus mechanikában több kérdésre is felfigyelhetünk a szilárd test 

szabadság fokaival kapcsolatban.  

 

3.1. ábra  

A szilárd test pozícióját (ábra 3.1) meglehet adni három pont segítségével, amelyek nem egy 

egyenesen helyezkednek el (például O, О1, O2) és ezekben a pontokban mindig össze vannak kötve az 

adott testtel. Ezeknek a pontoknak a kilenc koordinátájára három korlátozás jut. Míg kilenc koordinátán 

ez a három pont korlátozott, ez a köztük lévő távolság állandóságát fejezi ki. Ezért hat független 

paraméter lesz. 

A szilárd test pozíciója a térben egy pontban összpontosul, itt például az O pont, amit pólusnak 

nevezünk és három koordináta határozza meg ξO, ηO, ζO, akkor a test mozgásának teljes elemzésére még 

ki kell választanunk három paramétert, ezek a pontok a forgó test körül lesznek (pólus körül). Ezek a 

paraméterek ψ, θ, φ (ezek után azt mondjuk hogy ezek a koordináták körbevehetik az Euler és az Euler-

Krilov szögeket). 

A hat skaláris idő függvény összessége, melyek egyszerre meghatározzák a szabad test pozícióját 

bármilyen időben, nem más mint ennek a mozgásnak a törvénye: 

ξO= ξO (t), ηO= ηO (t), ζO= ζO(t),  

ψ=ψ(t), θ=θ(t), φ=φ(t).                                                        (3.1) 
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Az első három egyenlet a pólus mozgását határozza meg, és ezzel együtt a szilárd test mozgását is. 

A következő három egyenlet a test mozgását határozza meg rögzített koordináta-rendszerben  

(azaz a test mozgását a rögzített O ponthoz képest).  

A szilárd test pozícióját megkapjuk, ha bevezetjük a következő koordináta-rendszert:  - 

mozdulatlan;  - a test mozgását adják fokozatosan, a tengely párhuzamos valamilyen mozdulatlan  

koordináta-rendszer tengelyével, és Oxyz- koordináta-rendszer, a test kapcsolata változatlan. 

Mozdulatlan koordináta-rendszerben az  radiusz-vektor, az M pont kapcsolatban van a  radiusz-

vektorral, amely az M pont pozíció elemzése a testben (mozdulatlan Oxyz koordináta-rendszerben), 

látszólagos kapcsolat.(ábra 3.1) 

 .                                                              (3.2) 

Ahol - az O pólus radiusz-vektora. 

 

3.2. A koordináta átalakítás mátrixa  

Megvizsgáljuk a szilárd testet az O mozdulatlan pontban. 

 

  

3.2. ábra  

Tudni kell a test pozícióját vagy, ami ugyanaz, az Oxyz -t a  képest. 

Az analitikus mértanból ismert, hogy a tér bármely egyenesének pozícióját meg lehet adni a 

koordináta-rendszer tengelye és az egyenes között lévő szög cosinusának a segítségével. Megadtunk az 

egy egyenes pozícióját, például az Ox tengely, tudnunk kell három egyenes és tengely között lévő szög 

cosinusát , , , megoldása egyenlő az ortokkal , ,  az Oxyz tengelyen és , ,  az   

tengelyen: 

 

, 
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cos( , 

.                                                          (3.3) 

Hasonlóképpen megadhatjuk az Oy  és  Oz tengelyek pozícióit. Az  ( i= 1, 2, 3;  j= 1, 2, 3)  és 

ezeket táblázatba foglalva, ahol 

, 

 

, 

.                                                     (3.4) 

 

Táblázat 3.1 

Tengely Ox Oy Oz 

    

    

    

 

Az  meg lehet adni mint az ortok vetületét a tengelyre vetítve. Például,  egyenlő az  ort 

vetületével az  tengelyen, tehát =  és így tovább. 

Melynek jelentése, hogy a pontnak egy szilárd testen három szabadsági foka kell hogy legyen, és  

a táblázatban 3.1-ben kilenc cosinus van, ezért háromnak függetlennek kell lennie. Hat összefüggés 

tudunk amit a cosinus irány kapcsolatáról lehet tudni, melyet felhasználhatunk a tulajdonságaiban. 

A  , ,   ortokról képleteiből, kiszámolhatjuk őket ha a , ,  tengelyekre levetítjük 

vetületeiknek cosinusát, akkor megkapjuk a keresett kapcsolatot: 

 

, 

, 

, 

, 

, 

.                                            (3.5) 

Hasonlóképpen lehet leírni sorként a táblázat 3.1-t. 

Az irányított cosinuszok táblázatát a koordináta koordináta átalakítás mátrixának nevezzük 
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.                                                      (3.6) 

vagy rövidebben 

,                                   (3.7) 

ahol ,  – mátrix-oszlopok; - mátrix négyzete. 

A test tetszőleges pontjában ρ radiusz-vektor vetülete az  és Oxyz tengelyeken 

 

                                            (3.8) 

 

a közöttük lévő kapcsolat közvetlen, a táblázat 3.1 és a (3.6) kifejezésből: 

 

, 

, 

, 

, 

, 

.                                                      (3.9) 

 

3.3. Euler és Euler- Krilov szögek 

Felhasználjuk a cosinus irányát a szilárd test pozíció meghatározásáról a térben, kilenc cosinus 

irányt kell megadni és számba vesszük a hat kapcsolatot közöttük.  

A szilárd test mozgásáról szóló feladat különösen nagy gyakorlati értékű. A szilárd test modellje 

alapjául szolgál különböző gépek modelljeinek, készülékeknek és felszereléseknek, hidroszkópikus 

készülékeknek és rendszereknek, dinamikában használtaknak (repülőgép, rakéta, kozmikus készülékek, 

szárazföldi szállító rendszerek), munkagépek, elektromos készülékek, turbinák stb. 

Szükséges három szög, mely a szilárd test pozícióját jellemzi, vagy akár kettő vagy több szög, 

például α és β szögek (3.2 ábra), valamilyen OL egyenes pozícióját meghatározzuk, szilárd kapcsolat a 

testtel, a harmadik szög φ az elfordulási szög a tengely körül. 

Az adott elmélet összetevődik a szilárd test pontjának sebesség és gyorsulás meghatározásából. 

A gyakorlatban a leggyakrabban három szöget választanak, az Euler szögek javasoltak. Tehát az Euler 

módszerből leggyakrabban javasolt szög kombináció és fordulat sorozatok. Leírunk két választható 

szöget. Az elsőt maga Euler javasolta. Ő használta a légi mechanikai feladatokban. A másik szög 

változatot Krilov javasolta, használta a technikai feladatokban - hidroszkopia, tárgy dinamikus mozgás, 

munka és még sok más. Ezért nevezzük az irodalomban ezt a szöget Euler-Krilov szögnek. 
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Az Euler szöget beírhatjuk ilyen módon. A szabadon mozgó Oxyz tengelyben, mindig lekötött 

testről, egyesítjük a mozdulatlan  tengellyel. (3.3. a, ábra). 

 

 

a)       b) 

3.3. ábra 

Később a ψ, θ és φ meg kell adni, hogy a test kezdő pozíciója ( ) és vég pozíciója – Oxyz. 

Az első fordulási szög ψ, amit kitérési szögnek nevezünk, amit folytat az  tengelyen körül a térben 

 tengely. A testhez kapcsolt tengelyeket jelöljük  , ezek a tengelyek jellemzik a test 

helyzetét az első fordulás után ψ szöggel. A második fordulat θ szöggel, amit nutációs szögnek 

nevezünk, az ügy nevezett csomópontnak mellett adják meg ON , ami egybeesik az  tengellyel. A 

test forgatása a θ szögen  térben van, merőlegesen az  tengelyre. Az új pozíciója a tengelynek 

(testnek) a második forgatás után . És végül, a harmadik forgatás a φ szögen (saját szög vagy 

tiszta forgás) a rögzített  tengely az  térben van, amely merőleges. A tengely (test) végső 

pozíciója Oxyz. 

Az ábráról látni, hogy a ψ szög a vízszintes Oζ’ξ’ térben van, a φ szög-  a döntött térben 

van. Ha θ=0, akkor a térben a ψ és φ szögek egybeesnek. Ezt a hiányosságot Krilov kiküszöbölte, az 

első két szög ψ és θ egybeesnek az Euler szögekkel, a harmadik nem a  tengelyhez képest van 

megadva, hanem a hozzá  merőleges a  tengelyre (3.3. b, ábra). 

A Krilov szögek sajátosságai, hogy kis szögek ψ, θ, φ esetén meg lehet őket adni ortogonális 

tengelyekhez képest. Abban az esetben ha kis eltérés van a kezdetleges helyzettől mind a három Euler- 

Krilov szög kicsi marad. Ha az Euler szöget használjuk, akkor a test pozíciójának enyhe eltérésének 

megfelel a nutációs szög θ és a szögek összege (ψ + φ).  
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A szilárd test véges forgásának elméletében gyakran használják a Roger-Hamilton 

paramétereket, amit beírhatunk ilyen módon, minden forgó test φ szögen OL tengely körül (3.2. ábra) a 

cosinus iránya b1, b2, b3 az Oξ
,
η

,
ζ

, 
koordináta-rendszerben, megoldásként megadható négy szám: 

 

, 

,                                                (3.10) 

a kapcsolat közöttük szemmel látható 

 

.                                                   (3.11) 

 

Ezt a négy számot pj(j=0, 1, 2, 3) Roger- Hamilton paramétereknek nevezzük. 

A hiroszkóp elméletben Keile- Kleina adott paramétereket  f0, f1, f2, f3 melynek komplex függvénye 

 

, 

                                                 (3.12) 

ahol  i= . 

A rendszerezés megtalálására a Roger - Hamilton paraméter ad egy kvadrális-hiperkomplex megjelenést 

 

                                                   (3.13) 

 

egy érvényes és három képzeletbeli egység az i, j, k, amelyet lehet szabályozni 

 

, 

                                                     (3.14) 

. 

 

Ezeknek a paraméterek az értéke növekvő a számítógép alkalmazása miatt szilárd test 

dinamikájában. 
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a     b     c 

3.4. ábra 

 

3.4. A cosinus szög meghatározása a koordináta-rendszer tengelyei között 

Tanulmányozzunk két módszert a tengelyek között lévő cosinusok irányáról. 

1. Mátrix módszer a cosinus iránya táblázatba foglalva. Ezt a módszert melynek alapja, minden forgást 

leírhatunk mátrix alakban, amit átalakíthatunk koordinátává, és később megszorozhatjuk őt a megtalált 

mátrix átalakítással. 

Nézzük a folyamatot, például, Euler-Krilov szögeknél. Egy egyszerű mátrix összeg (k=1, 2, 3) 

a megfelelő elemek a grafikus tengely pozíciókkal, hogy minden fordulatot megkapjunk (3.4): 

 

, 

,                                                  (3.15) 

. 

Itt a szögletes zárójelekben a mátrix oszlopok koordinátáit vesszük, és a , ,  mátrix 

átalakításokat, az első a második és a harmadik forgás megoldása (ábra 3.4). 

Eltávolítjuk a középső  és   koordinátát, és kapjuk 

.                               (3.16) 

Összehasonlítjuk a (3.16) és (3.7) egyenleteket, és láthatjuk, hogy 

,                                               (3.17) 

ahol . 

A 3.4 ábráról láthatjuk, hogy minden forgásnak megfelel egy cosinus irányzati táblázat (tábl.3.2- 

3.4). 
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Táblázat 3.2  

Tengely    

 cosψ 0 sinψ 

 0 1 0 

 -sinψ 0 cosψ 

első forgás ψ szögen 

Táblázat 3.3  

Tengely    

 cosθ -sinθ 0 

 sinθ cosθ 0 

 0 0 1 

második forgás θ szögen 

Táblázat 3.4  

Tengely Ox Oy Oz 

 1 0 0 

 0 cosφ -sinφ 

 0 sinφ cosφ 

harmadik forgás φ szögen 

Ezért, a  mátrixot kiszámíthatjuk,  szorzatából: 

 =  

.                                                       (3.18) 

A mátrix szorzás rendje, előbb kiszámoljuk a mátrix kezdetét, ami egyenlő , majd 

. Tudnunk kell, hogy a  elemű mátrixszorzatunk egyenlő az i elemű oszlop  mátrixban és 

a j elemű sor a  mátrixban lévők szorzatával: 

( .                                 (3.19) 

Most már nem nehéz kiszámítani a  mátrixot (táblázat 3.5). A gyakorlatban használhatjuk 

az Euler szögekről szóló cosinusos táblázatot (táblázat 3.6). 
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Táblázat 3.5 

Tengely Ox Oy Oz 

Oξ
,
 cosθcosψ sinψsinφ+cosψcosφsinθ sinψcosφ+cosψsinφsinθ 

Oη
,
 sinθ cosθcosφ -cosθsinφ 

Oζ
,
 -cosθsinψ cosψsinφ+sinψcosφsinθ cosψcosφ-sinψsinφsinθ 

 

Táblázat 3.6 

Tengely Ox Oy Oz 

Oξ
,
 - sinψsinφ+ 

+cosψcosφcosθ 

-cosψsinθ sinψcosφ+ 

+cosψsinφcosθ 

Oη
,
 sinθcosφ cosθ sinθsinφ 

Oζ
,
 -cosψsinφ- 

-sinψcosφcosθ 

sinψsinθ cosψcosφ- 

-sinψsinφcosθ 

 

a       b    c 

3.5. ábra 

Alkalmazzuk az általános képletet a szférikus trigonometriában. A szférikust háromszögűnek nevezzük, 

amelyet hosszú kör ívek képeznek (ábra 3.5,a). Az általános képlet a szférikus trigonometriában így néz 

ki 

,                                              (3.20) 

ahol a, b, c- a szférikus háromszög oldalai, ami a sík szögeinek a hosszával egyenlő; A- dőlési szög, ami 

az a oldallal szemben található. 

Megfelelően alkalmazzuk a szférikus trigonometriában a képletet az ábra szerint, aminek 

megoldása a forgássorozat feladata, elemezzük a kezdeti dőlési szöget a terek metszéspontjai között (a 

ábra 3.3-on jól látható az árnyékolt dőlési szögek). 

Az ábra 3.5,b-n láthatunk két szférikus háromszöget a cosinus irányának az elemzéséről 

 és   Euler-Krilov szögek feladatából (3.3, b ábra). A szöget 

szaggatott vonallal jelöltük, cosinus elemzése ilyen. A szférikus háromszögből  és  -ból 

kiindulva megkapjuk a szférikus trigonometriát 
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; 

 

.                                                    (3.21) 

A gyakorlatban megkaphatjuk a keresett kapcsolatot bármelyik szögrendszerben. A zárójelben 

lévő tagok, a szférikus trigonometriában a cosinus irányának a megoldásai 

 

, 

,                                         (3.22) 

. 

 

Ha összehasonlítjuk ezeket a módszereket egymással, láthatjuk, hogy a mátrixos módszer 

formálisabb, ellenben az írottal. A második módszer lehetővé teszi bizonyos gyakorlati szokásának 

leírását a cosinus irányáról táblázat formában.  
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4. FEJEZET 

A SZILÁRD TEST PONTJAI SEBESSÉGE. A NYOMATÉKI FORGÁSTENGELY.  

EULER KINEMATIKUS EGYENLETE 

 

Adva van egy szilárd test ami mozog a térben. Koordináta-rendszert választunk, látható a 4.1. 

ábrán, véletlenszerűen kiválasztunk a testen egy M pontot a mozdulatlan Aξηζ és a mozgó Oxyz 

koordináta-rendszerben az  és  radiusz-vektorok, tehát 

      (4.1) 

Deriváljuk (4.1) és figyelembe vesszük (3.14), láthatjuk 

.        (4.2) 

Itt , valamilyen M pontnak a testen, ezért mozdulatlan független ő (koordináta-rendszer 

Oxyz). 

Figyelembe vesszük az Euler képletet és azt, hogy a szögsebesség vektora bizonyos idő alatt 

elemezhető a (3.10) segítségével. Most ennek a vektornak megmutatjuk a fizikai tartalmát - ez a 

nyomatéki szögsebesség.  

Ezért a választott szilárd teste mozgását megadhatjuk két mozgás összegzéseként: melyben, a 

test minden pontjában egy adott nyomatéki időben ugyanaz a  sebessége(ezt a sebességet fokozatos- 

nyomatékinak nevezzük), és a forgás valamilyen tengely körül, az O pont körül,  szögsebességnek 

nevezzük (ezt a mozgást nyomatéki forgás mozgásnak nevezzük). 

Minden pont sebessége a térben lehet mozgásfokozat és a gyorsulása valamilyen időtartam 

végén, akkor a test mozgásfokozata a térben egyenlő lehet a test pontjának sebességével és a rögzített 

idő feladatában, azaz csak az adott pillanatban. Nyomatéki mozgás- ez a mozgás, megmaradt egy 

bizonyos pillanatban. 

A (4.2) képlet a szabad szilárd test pontjának sebességét határozza meg bizonyos rögzített 

időben, minden vektor ebben a képletben változó. Nincs olyan szilárd test ami nyomatéki mozgás 

nélküli lenne, a fentiekből az következik, hogy nincs. 

Vezessük be a nyomatéki forgás általános fogalmát, ez alatt értjük a mozgó test pontjainak 

sebességei eloszlását, bizonyos időben, ami megfelel a forgó mozgásnak a nyomatéki tengely körül.  

Tanulmányozzuk a szilárd test nyomatéki forgását egy mozdulatlan pont körül. Visszatekintünk 

a (4.24) képletre és felírjuk, hogy  egyenlő nullával, láthatjuk 

        ,           (4.3) 

Vagyis a mozgó test pontjainak sebességi eloszlása 
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4.1. A nyomatéki forgástengely 

A nyomatéki tengely forgásának nevezzük azt az egyenest amely össze van kötve a testtel, 

melynek egy bizonyos időben, minden pontjának a sebessége egyenlő nullával. 

A pont gyorsulása, a nyomatéki tengelyhez tartozik, nullától eltérő lehet. 

Bizonyítjuk, hogy a testben a pontoknak van nyomatéki forgás tengelye. Feltételezzük, a (4.2) képletből 

hogy =0 

     .           (4.4) 

A (4.2) feltétele a vektorok  és  kollineárisságának. A (4.2) vektoregyenletnek az Oxyz  

koordináta-rendszerben megfelel három skaláris, képlet formában a következő 

.            (4.5) 

Elemezzük a (4.5) egyenletet, a kezdeti koordináták között. Ennek a pontnak van mértani helye, 

aminek sebessége egy bizonyos nyomatéki időben nullával egyenlő, ezért keressük a nyomatéki tengely 

forgását. A (4.5) egyenletet le lehet írni a Oξηζ  mozdulatlan tengely vetületében. 

Bizonyítsuk, hogy a nyomatéki sebesség eloszlása nem különbözik attól a sebesség eloszlástól 

ami a test mozdulatlan tengely körüli forgása esetében áll fenn. Ezek után elmondhatjuk, hogy a (4.4) és 

(4.5) egyenletekről, hogy a  vektor nyomatéki szögsebessége a nyomatéki tengely egyenese mentén. 

Válasz a (4.3) egyenlethez  sebesség merőleges az  és megadható a térben, merőleges az . Ezért 

 

V=ωρsinα=ωR, 

ahol R – a nyomatéki forgási radiusz. 

 

ábra 4.6 

Alakítsuk át a test mozgását kisebb Δt  idő alatt. Tudtuk, hogy ez alatt az idő alatt a test Δφ 

kisebb fokban mozog a nyomatéki forgás tengely körül, és az M pont átvihető az M
,
 pozícióba (ábra 4.6, 

a).MM’=MM”, ahol MM”=vΔt=ωRΔt. Ellenben, kivétel, MM’≈Rtg R . Ezért 
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 vagy .             (4.6) 

Hogyha Δt 0, ezért ez a közelítés a pontban egyenlő, ahogy már említettük. Ez bizonyítja, hogy 

a nyomatéki sebesség eloszlás a testben megoldása a nyomatéki tengely körüli nyomatéki forgásnak, 

következtetünk arra, hogy a test nyomatéki szögsebessége- csúsztatható vektor. 

A test nyomatéki forgó mozgása a nyomatéki sebesség megoldása a nyomatéki tengelyen körül. 

A szilárd test szférikus szögsebességének vektor vetületének van Euler szög függvénye és ennek első 

deriváltja az idő szerint, ezért a gyakorlatban keletkező feladat, hogy megtudjuk hogyan függenek 

 vagy  a ψ ,θ, φ, amit nevezünk Euler kinematikus egyenletének. 

A véletlen nyomatéki rögzített tengely  szöggyorsulás vektora a saját vonala menetében irányul, 

és az  vektor, mert ennek a véletlen hodografikus  vektora egybeesik a mozdulatlan tengellyel. A 

nyomatéki forgás tengely, az  vektor változik a saját térbeli pozíciójához képest, ezért a szöggyorsulás 

vektor nem esik egybe a nyomatéki forgástengellyel. Ez azt jelzi, hogy a gyorsulás eloszlása a szilárd 

testben, a mozdulatlan rögzített forgástengely és a nyomatéki forgástengely estében különböző lesz. 

 

Euler kinematikus egyenlete 

A szögsebesség vetületének megtalálására, például az  Ox, Oy, Oz tengelyeken, lehet alkalmazni 

a (9.4) kapcsolatot, ami kinézhet így 

 

, 

, 

.          (4.7) 

Ha számításba vesszük, hogy  és így tovább, akkor alkalmazhatjuk a táblázatot és 

átírhatjuk a (4.7) kifejezést a következőképen 

, 

,                                            (4.8) 

. 

Alárendeljük a (4.8) képletet a cosinus irányoknak, például az Euler- Krilov szögeknél (táblázat 4.4) 

, 

,                                                     (4.9) 

. 
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Nyilvánvaló, a kapcsolatot a gyakorlatban megkaphatjuk vetületekben is  az  vektor 

mozdulatlan , ,  tengelyeken. A (4.4) kifejezésben az oszlopos tagok helyett a táblázat 4.1 

átlehet hozni az elemek saját táblázat soraiba, például, 

 

és így tovább. Az említet módszer a szögsebesség vetület jellemzése elég nagyméretű a gyakorlati 

átalakításában, ezért megmutatjuk más módszerben, láthatjuk a következőkben. 

Minden ψ ,θ, φ, forgási szöget megállapíthatunk a , , , ha megadjuk az Euler szögeket, 

és , ,  - az Euler- Krilov első feladata (4.4.b, ábra). Itt a , , , - az egységvektorok 

megoldásai, amelynek szögsebesség irányai , ,  az említett test forgási szög feladatában. 

Ha a csúszó vektor egy másik pontban metsződik, akkor őt a megfelelő paralelogrammához 

csatoljuk, és a szögsebesség vektor, hogy a csúszó vektor, a szférikus tengelyről át lehet alakítani a 

kifejezésben 

                                                                 (4.10) 

Bármilyen szilárd test mozgásáról szóló feladat módszeréről mindig van kifejezés kapcsolat 

.                                (4.11) 

Megterveztük a (4.10) vektor egyenletet az xyz koordináta-rendszer tengelyen és felhasználtuk az 

általános szférikus trigonometriai képletet, megkaptuk az Euler szögekről szóló kapcsolatot: 

, 

,                                                                   (4.12) 

. 

Krilov szögek esetére a 4.4, b ábra segítségével azonnal megtudjuk a (4.9) kifejezést. 

Ha a szögsebesség vetülete a mozdulatlan tengelyen érdekel bennünket, akkor, például, a Krilov 

szöget megkapjuk (ábra 4.4, b)  

, 

,                                                           (4.13) 

. 
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Tétel 1 (Grashoff tétel- kinematikai bizonyítás). 

A szabad szilárd test két véletlenszerüen kiválasztott pontjának sebesség vetületének iránya egy 

egyenesre, ami áthalad ezeken a pontokon, egyforma. 

Bizonyítás. Kiválasztunk a testben két pontot B és D ( 4.6.b, ábra). A (4.2) kifejezés szerint lehetséges 

,                                                                     (4.14) 

ahol . 

Ezt az egyenletet a BD egyenesen terveztük, megszorozzuk mindkét skalárt egy  vektorral,  radiusz- 

vektor iránya. Megkapjuk 

.                                                  (4.15) 

Az  vektor merőleges a  vektorra, tehát  és 

.                                              (4.16) 

Tétel bizonyított. 

 

Tétel 2.  

A szilárd test szögsebességének vektora nem függ a pólus választástól. 

Bizonyítás.  

Megvizsgáljuk a kezdeti pólus pontot a B pontban (4.6.b, ábra). Akkor, a szögsebesség vektor a 

test és az  vektor között van, a D pont sebességét leírhatjuk a következő kifejezésben 

.                                                              (4.17) 

Majd a pólust áthelyezzük a D pontba és megjelöljük a szögsebesség vektort, ami  lesz. 

Akkor a B pont sebességét le lehet írni a következő képlet szerint 

.                                                         (4.18) 

Bal és jobb oldalra hozzátesszük a (4.17) és (4.18) egyenleteket, kapjuk 

. 

Továbbá 

.                                                   (4.19) 

Ha az  vektor nem kollineáris az  vektorral, akkor  és . Ha az  vektor 

kollineáris az  vektorral, akkor a B és D pontok a nyomatéki forgástengelyen vannak, minden pontnak 

sebessége beleértve az B és a D pontot, egyenlő nullával. Tehát .  

Tétel bebizonyítva. 

A következőkben megtudhatjuk, hogy a testben az O pólus pozíciója az Euler szöge, a szilárd 

test forgási szögsebessége nem változik. 
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Valójában, a testben bármilyen O pólus pozíciója változhat és megtudhatjuk a kapcsolatot a 

párhuzamos koordináta-rendszer átvitelről az Oxyz és  kezdetén. Ez az átalakítás nem változtatja 

a szöget a koordináta-rendszer tengelyei között, nem változik az Euler szöge sem. 

Euler (4.12) és (4.13) kinematikus képletéből, és szintén a két tételből következik, hogy a szilárd 

test szabad forgásának szögsebessége nem függ a pólus választástól. A szabad test fokozatos 

mozgásának kinetikus jellemzése jelentősen függ a pólustól. 

A szabad szilárd test forgó mozgása a pólus körül összesíthető a nyomatéki forgó tengely köré. 

Valóban, ezeket a tengelyeket nyomatékinak lehet nevezni, ha határidőn belül kiegészítik a feltételeket, 

a testben meg lehet nevezni a pont mértani helyét, melynek az abszolút sebessége bizonyos (rögzített) 

időintervallumban egyenlő a pólus sebességével. 

Ebben az esetben lehet beszélni a nyomatéki forgó tengely csak a test forgó mozgására 

vonatkoztatva. Formálisan a feladat megoldásáról, nem változik a sebesség eloszlása, használhatjuk a 

megállás módszerét: a megadott koordináta-rendszerben, amely fokozatos mozog a  pólus 

sebességgel, vagy ellenkező irányban ( ), akkor az új abszolút sebessége a szilárd test pontjának 

  csak a forgó mozgás meghatározása lesz, mert a haladó mozgása álló 

lesz. 

Megvizsgáljuk a test haladó és forgó mozgását az O pont körül. Megemlítjük, hogy az erő 

megmaradását megadjuk, hogyha a nyomatéki forgó tengely meghatározása ilyen: nyomatéki forgó 

tengely- a test egy olyan egyenese, amely átmegy a test pólusa és egy másik pont között, abszolút 

sebessége, amelyik az adott pillanatban egyenlő a  pólus sebességgel. 

Akkor 

                                        (4.20) 

ami a (4.4)- ból következik. 

Az első tételt megvizsgáljuk a szilárd test pontjai között a távolság nem változik kinetikus formában. 

A befejezésből megtudjuk, az 1 és 2 tételből a matematikailag szigorúan bevezetett szögsebesség 

vektort. 

4.3. A szabad szilárd test pontjainak gyorsulása 

A szabad szilárd test pont gyorsulásáról szóló képletet meg lehet kapni közvetlen differenciális 

formában (4.2) vagy képlet kifejezésben a pont gyorsulása összetett rendszerről, egyenlővé tesszük az 

abszolút gyorsulást  és a coriolosi gyorsulást nullával. Akkor megkapjuk 

 

vagy 

                                                  (4.21) 
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Itt   – az O pont körül forgó test M pontjának gyorsulása, ahol - 

az M pont forgásának gyorsulása, - az M pont gyorsulása a tengelyhez viszonyítva. 

A (4.21) képletet így is lehet értelmezni: a szabad szilárd test bármilyen M pont gyorsulása egyenlő az 

O pont gyorsulása és a szabad póluson forgó tengelyen lévő M pont gyorsulásának mértani összege, 

amely összetevődik a forgó  és a tengelyre ható  gyorsulásból. Említettük, hogy a nyomatéki 

sebesség eloszlás a testnek mozdulatlan pontjáról nem különbözik a test forgásának sebesség 

eloszlásáról mozdulatlan tengelyen körül, az ilyen bizonyos pillanatban áthalad a nyomatéki tengelyen. 

Ezért a nyomatéki szögsebesség vektor írányul a nyomatéki forgó tengelyhez, a szöggyorsulás   a 

szögsebesség vektor hodografikus érintőjéhez irányul, ezért az ő irányát meghatározhatjuk a változó  

vektor törvényéből (ábra 4.7, a). 

 

a    b     c 

4.7. ábra  

Mivel a kifejezésben az  és  vektorokon keresztülmegy a tengelyhez viszonyított gyorsulás, a 

nyomatéki tengelyhez a tengelyhez viszonyított gyorsulás minden időben egyforma lesz, a mozdulatlan  

tengelyhez képest is (4.7. a, ábra; 9.6. ábra). A forgó gyorsuláshoz, az általános esetben az eloszlás 

különböző lesz a testben, hogy a forgás mozdulatlan tengelyhez viszonyítva, a testben, a forgás 

mozdulatlan pont körül, mert a szögsebesség vektor különböző irányú lesz a kifejezésekben, ezek 

között, hodografikája változik, leírhatjuk  vektor formában. Mivel a tangenciális gyorsulás érintője 

egybeesik a mozgás irányával és az adott sebességvektor irányával, és a forgó mozgás irány nem esik 

egybe ezzel az iránnyal, az  vektor nem kollineáris az  –ra, akkor a forgó gyorsulás nem egyenlő a 

tangenciálissal. Akkor lesz 

,                                                (4.22) 

a tengelyhez viszonyított gyorsulás nem egyenlő a normállal. 
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Megjegyzés, minden pont sebessége a nyomatéki forgó tengelyen egyforma és egyenlő a  

pólus sebességgel, a gyorsulásuk ezeknek a pontoknak változó. Például, ha a D szabad pont ezen a 

tengelyen, akkor minden kifejezésben, mikor az  vektor nem kollineáris az  vektorra, a D pont forgó 

gyorsulása eltérő nullától. Tudjuk, hogy ezek a gyorsulások forognak a testben: a pont sebessége 

egyenlő -val az adott pillanatban, és már a következő pillanatban előfordul a sebesség, eltérő -tól. 

Tudjuk a forgó és a tengelyhez viszonyított gyorsulás vetületét a mozgó Oxyz koordináta-

rendszerben:  , 

 

.                                 (4.23) 

Tehát 

 , 

,                                                          (4.24) 

. 

A kifejezésben, mikor a szögsebesség vektort (vagy a nyomatéki forgó tengelyt) leírtuk a kúp 

mozdulatlan tengelyeként, a forgás  szögsebességéről (ami például a kuplungot jellemzi), a 

szöggyorsulást leírhatjuk ilyen formában is 

                                                         (4.25) 

Ha itt  , akkor az α szög állandó (4.7.b, ábra). Ha a szilárd 

test így mozog, hogy az  szögsebesség vektor párhuzamosan megmarad, akkor ezekben a 

kifejezésekben az  vektor egyenes vonalú lesz, a kifejezésben a nem mozog tengely, az  

szöggyorsulás vektor kollineáris lesz az  vektorra (4.7.c, ábra). láthatjuk, hogy egyes ilyen 

mozgásokban, ha ehhez , a tengelyhez viszonyított és a forgó gyorsulást kiegyenlíthetjük a 

tangenciális és a normál gyorsulás megoldásával. 

Megvizsgáljuk részletesen a tengelyhez viszonyított gyorsulást. Megtudjuk a  gyorsulás 

vetületét a kiválasztott koordináta-rendszer tengelyére, például Oxyz. Felhasználva a képletet kétszeres 

vektor szorzatot kapunk 

,                                           (4.26) 

megkapjuk 

   

=                                                                 (4.27) 

Felhasználjuk a kapcsolatot: 
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       , 

,  , 

.                                                           (4.28) 

 

Akkor a (4.27) –ből kifolyóan kapjuk 

 

     

.                      (4.29) 

 

Összehasonlítjuk az együtthatókat a (4.27) és (4.28) kifejezésekben, kapjuk 

 

     , 

                                         (4.30) 

. 

 

Bevezetjük a feltétel megismétlésével  

 

, 

,                                              (4.31) 

, 

akkor a (4.29) kifejezést át lehet írni mátrix alakban 

.                                   (4.32) 

Mondhatjuk, hogy a test forgása nyomatéki forgó tengelyen, amely a mozdulatlan tengely körül forog, 

helytálló a kifejezés (4.7.a, ábra) 

. 

Érvényes, a (4.27) képletet figyelembe vesszük és felhasználjuk, - egységvektor, irányul a nyomatéki 

forgó tengelyhez, és  (4.7.a, ábra), kapjuk 

 

         (4.33) 
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A szabad szilárd test mozgásának tulajdonságát megvizsgáltuk általánosan amit megerősíthetünk, hogy 

 és  a nyomatéki szögsebesség és pillanatnyi szöggyorsulás átvitt mozgásának megoldása. 

 

Euler - D’Alambert tétel. 

A szilárd test bármilyen forgását, ha van egy mozdulatlan pontja, megkaphatjuk egy forgással a 

tengely körül, amely ezen a ponton halad át. 

Bizonyítás.  

Felhasználjuk, a szilárd test pozícióját a térben melyet meg lehet adni három pontban O, A, B (4.4. ábra). 

 

4.4. ábra  

Mivel a test megfordul az O pont körül így, leírhatjuk a terület központjáról ebben a pontban így, 

hogy az A és B pontok kidudorodnak a nagy kör területén. 

Bár a test megfordul az O pont körül, az AB kidudorodott része az A1B1. Észrevehetjük, hogy 

, mivel a szilárd testben a távolság nem változik. 

Egyesítjük az A és , B és  szintén kidudorodnak a nagy körből. Ez lehetséges, a területben 

bármelyik két pont közötti rész átvezethető a nagy kör kidudorodásába. 

Az  fele C  és   fele D, levezetjük merőlegesen a területre- a nagy rész kidudorodása, 

a terület aminek merőleges megoldása az OA  és OB . Ezek kidudorodása merőlegesen metszi a 

terület felszínén az   pontot (4.4. ábra). 

Összesítjük az  pont kidudorodását az A, B, és pontokról. Ezek a háromszögek egyenlőek 

(mind a három oldala). 

Érvényes,  a szilárde test meghatározásáról-a pontok közötti távolság nem változik 

a tengelyen. , egyenlő a vetületük AC= ,mert a C pont az  felénél fekszik. 

Ennek a saját oka , mert ezek vetülete egyenlő: BD= D. 

A háromszög egyenlőségéből adódik, hogy a forgás középpontja és a háromszög középpontja 

vagyis  összeférhető. Az ilyen  forgás megmarad mozdulatlan pontnak. 
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Így, a testben feltárunk két mozdulatlan pontot- az O és . Tehát, így a test e között a két pont között 

nem mozog és meg lehet adni egy OL egyenesként (4.4. ábra), amely meghatározza a test forgás 

tengelyét. 

Az OL egyenes, amely átmegy az O és  pontokon, a test forgástengelye lesz.  

Tétel bebizonyítva. 

 

Nyomatéki forgástengely 

Az egy mozdulatlan O ponttal rendelkező test véges forgásának esetén az OL egyenest a test véges 

forgási tengelyének nevezzük. 

 Ha  és  pozíciójának megoldása a test kis forgása bármilyen Δt időintervallumban, 

akkor az OL tengely lesz a test kis forgásának a tengelye. A test kis forgási tengelyének pozíciója 

határait nevezzük nyomatéki forgás tengelynek. 

Így, a nyomatéki forgás tengelyt meghatározhatjuk valamilyen képzelt egyenes segítségével, forog a test 

körül, egy mozdulatlan pontja van. Most megvizsgáljuk az O mozdulatlan ponttól a test kis forgását 

(4.11. ábra). 

 

 

4.11. ábra  

A kis forgás  vektora megoldásában ezeket a forgásokat, hogyha egyenlő ez a szög az egész OL 

tengely forgása körül. 

A szabad M pont mozgása a test kis forgásakor így lehet meghatározni 

.                                                          (4.56) 

Ennek a vektornak a modulusa, amely a ábra4.11-ből is látszik, egyenlő 

.                                          (4.57) 
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Most elképzeljük, a testen megjelenő következő két kis forgást:a kezdő , majd . Vagy, az Euler-

D’Alambert tételhez a megoldás, bármilyen mozgást lehet értékesíteni a saját  forgásában. Az a kérdés 

hogy hol fekszik, ez a szög összeköti a másik kettő sorrendjét? 

Láthatjuk, hogy minden forgásból kaphatjuk (4.11. ábra) 

; 

, 

. 

Kivétel, szükséges számításba venni, hogy a Δ  rádiusz-vektort megkapjuk és majd eredményként a kis 

forgású  vektoron keresztül: 

                                                                     (4.59) 

Összehasonlítjuk a (4.58) és (4.59) egyenlőségeket, kapjuk 

                                                       (4.60) 

Tehát, a test befejezetlen kis forgása alá van rendelve a vektor összeadás törvényének (szabályos 

paralelogramma) és sorozatosan fel lehet cserélni a helyeit. 

A szilárd test kis forgása szabályos kommutativ, ezért fel lehet cserélni a helyeket, a szilárd test 

befejező forgása függ a sorozatos forgástól. Az 4.12 ábrán bemutattuk például a paralelepipedont, hogy 

a forgás sorozata hogyan hat a test pozíciójára. 

 

 

 

4.12. ábra  
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A test első forgás sorozata  szögben ilyen: az első forgás az Ox tengelyhez viszonyítva, a második 

az Oy tengelyhez viszonyítva.(4.12.a, ábra) 

A második sorozatos: az első forgás az Oy tengelyhez viszonyítva, a második az Ox tengelyhez 

(4.12,b ábra). Látszik a ábráról, a test végső helyzete jelentősen függ a sorozatos végső forgástól. 

A test nyomatéki forgó mozgása a mozdulatlan pont körül. 

Meghatározzuk egy tetszőleges M pont sebességét, amely szférikus mozgást végez (4.61): 

 

.                                (4.61) 

Ha adott 

,                                                                    (4.62) 

iránya a nyomatéki forgás tengelyen van (4.11. ábra), akkor (4.61) képlethez írhatjuk  

                                                              (4.63) 

Mondhatjuk, hogy az  vektort meglehet határozni az Euler-Krilov szögen keresztül és deriváltján. 

A összetett befejezetlen kis szögek törvényét (4.60) és képletét felhasználva (4.62), kapjuk 

 

                                                (4.64) 

vagy 

. 

Ha használjuk a 4.3,a ábrát akkor a test  forgását (az Euler sorozatos kifejezésében) meg lehet 

adni a következő három kis forgás szög összegzésében: - szögsebesség a test kis forgása esetén az 

 tengelyhez viszonyítva, - az egyenesek csomópontjához viszonyítva , - . 

Így  a változó ψ szög meghatározása ( ), - θ szög ( ), - φ szög ( ). 

Kiszámoljuk az ortok megoldását a tengelyekre nezve (4.3, a ábra) 

 

                                                                (4.65) 

 

Tehát, megtervezzük a vektort az Oxyz vagy  tengelyekhez viszonyítva, könnyű megtudni a 

kinematikus egyenlet megoldását. 
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Axoidák 

A nyomatéki forgás tengely egyenletét megtudhatjuk a gyakorlatban a mozgásban, és a 

mozdulatlan koordináta-rendszerben, ha kiszámoljuk, hogy a vonal sebessége minden pontban a 

nyomatéki forgás tengelyen egyenlő nullával az adott pontban. Tehát, a (4.63) képletből könnyen 

megtudhatjuk a nyomatéki tengely egyenletét 

.                                                               (10.66) 

Megtervezzük ennek a vektornak az egyenletét a mozgó tengelyen vagy a mozdulatlan koordináta-

rendszerben, megkapjuk a test nyomatéki forgás tengelyét skaláris formában 

; 

                                                            (10.67) 

A (4.67) egyenletből látszik a nyomatéki tengely pozíciójának változása időben a mozgó vagy 

mozdulatlanban koordináta-rendszerben (a testben),. Ezért a nyomatéki forgó tengelyt felírhatjuk a 

térben két kúp felületéről: az első a mozgó koordináta-rendszerben, a másik a mozdulatlanban. 

Minden időintervallumban  ezek a felületek közös alkotón vannak- nyomatéki forgás tengely. 

 

 

4.13. ábra  

 

A felületet, amit a nyomatéki forgás tengely ír le axoidának nevezzük. 

A nyomatéki forgás tengely mértani helyét a mozdulatlan koordináta-rendszerben mozdulatlan  

axoidának nevezzük, és a mozgó  koordináta-rendszerben - mozgó axiodának (amelyik erősen össze van 

kötve a testtel). 

Puanso tétele szerint, a szilárd test mozgása a mozdulatlan pont körül úgy lehet el képzelni, hogy a 

mozgó axiodát erősen összekötjük a sík idommal és csúszás mentesen görgetjük a mozgó axiodát a 

mozdulatlan axiodán. 
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5. FEJEZET  

A SZILÁRD TEST EGYSZERŰ PÁRHUZAMOS SÍK MOZGÁSA 

 

5.1. Mozgás megmaradás. A sebesség és a gyorsulás eloszlása 

A szilárd test mozgását akkor nevezzük párhuzamos sík mozgásnak, ha minden pontja 

párhuzamosan mozog a mozdulatlan rendszerhez Q viszonyítva (5.1, a ábra). 

 

 

a       b 

5.1 ábra  

A sík mozgás meghatározásából és az abszolút szilárd test tulajdonságaiból, amelyek lényege, 

hogy a szögek a rögzített egyenesek között, a szilárd testben, változatlanok maradnak, következik, hogy 

bármilyen DB egyenes (5.1, a ábra) a testben, amely merőleges az Aξη felületre, fokozatos mozgást 

végez, vagyis, az egyenes minden pontjának sebessége, gyorsulása és mozgáspályája egyforma. Tehát, a 

test mozgását meghatározhatjuk minden egyenes segítségével, amely merőleges az Aξη felületre, 

elegendő ismerni csak egyetlen pont mozgását. Ennek az állításnak az oka, hogy a test sík mozgása 

teljesen meghatározható a térbeli alak mozgásáról, és megkapjuk az átvitt testet (5.1, a ábra) bármilyen 

Q térben, amely párhuzamos az Aξη  felületre. Tehát, a szilárd test mozgásának leírását 

leegyszerűsíthetjük, ha megadjuk egy keresztmetszetét. A sík idom mozgását a térben meghatározzuk a 

BC egyenes mozgásának részeiből (5.1, a ábra), ami a térben fekszik. 

Mivel a B és C pontok között a távolság változatlan megmarad, ezért a B ,C pontok négy független 

koordinátái közül csak három marad. Tehát, a test párhuzamos sík mozgásának leírásához három 

független koordináta szükséges. 

A korábban bevezetett koordináta-rendszerek egyszerű mozgás esetén, következő képen változnak 

(ábra 5.1, b). Ezért az O pólus pozícióját leírhatjuk két koordináta szerint a mozdulatlan rendszerben, 

melyek ξ0 és η0, a harmadik paraméter az a θ szög lesz, a test forgásánál adódik az Oζ tengelyhez 

viszonyítva. A tetszőleges M pont pozícióját megadhatjuk a mozdulatlan koordináta-rendszerben a 

rádiusz-vektor segítségével 
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                            (5.1) 

Ennek a vektornak a megoldása két skaláris mennyiséggel egyenlő, amit megkaphatunk, ha az  

levetítjük a Aξ és Aη tengelyre, 

                                               ξ(t)= , 

η(t)= .                                             (5.2) 

Mivel az egyszerű mozgás külön esete a test térbeli mozgására, ezért a sebességről és a 

gyorsulásról szóló képletek skaláris formában lényegesen egyszerűbbek lesznek, mert a mozgás egész 

ideje alatt  

 

Az általános kifejezésben a test egyszerű mozgása nullától eltérő és a mozgása mindig az  és  

irányával egyezik meg. Akkor 

, 

.                                      (5.3) 

Tehát, bármilyen M pont sebessége mértanilag összegezhető az O pólus sebességéből és az M pont 

forgásáról az O pólus körül, ha merőleges a  rádiusz-vektorra. A gyakorlatban, bármilyen M pont 

gyorsulása összegezhető az O pólus gyorsulásából és az M pont forgásának gyorsulása a pólus körül ami 

az , ami összetevődik a forgás és a tengelyhez viszonyított gyorsulásból. 

A (5.3) kifejezésből kapjuk 

Vx=VOx-ωzy, Vy=VOy+ωzx,  

 

 

.                                                             (5.4) 

Mivel az  és  iránya megegyező, merőleges a felületre 

.                                                          (5.5) 

.                                        (5.6) 

A α szög a rádiusz-vektor és a gyorsulás vektor között valamilyen M pontban az O-hoz viszonyítva 

.                                                         (5.7) 

Az előző két tételében bizonyítottakat most is alkalmazhatjuk: 

1. a szögsebesség vektor nem függ a pólustól a térben 

2. a sebesség vetülete a test két pontján egy egyenes, a két pont között ami mindig egyforma. 

A metszéspontok forgása az O pólusban, az a központi forgás. 
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5.2. ábra  

  Tehát tanulmányoztuk az az egyszerű kinematika általános kérdéseit. A gyakorlatban rendkívül 

kiterjedt a sík mozgás a gépek mozgására, mechanikus és ipari munkákra. 

 

5.2. A nyomatéki sebesség központ és meghatározásának módszerei 

Nyomatéki sebesség központnak nevezzük a sík alak egyik pontját, ahol a sebesség egy bizonyos 

időben egyenlő nullával. 

Láthatjuk, hogy a nyomatéki tengely a nyomatéki forgástengelynek és a mozgó felületnek a 

metszéspontja  

Megjelöljük a nyomatéki sebesség központot P betűvel, akkor jellemezhetjük, . 

Szemléltessük a nyomatéki sebesség központ meghatározásának két módszerét. 

1. Megadjuk egy bizonyos A pontnak a sebességét egy sík idomon ez a nyomatéki szögsebessége , 

ezzel a sebességgel forog a térbeli alak az A pólus pont körül (5.3.ábra).  

 

5.3. ábra  
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Meg kell határoznunk a nyomatéki sebesség központ pozícióját. A (5.3) képletből megkaptuk a P pont 

sebességét , a nyomatéki sebesség központ jellemzője . Tehát, , 

továbbá . . Kapjuk 

AP= .                        (5.8) 

2. Feltételezzük, hogy az A és B pontok mozognak a térbeli alakkal, ezért  (5.4. ábra). 

 

5.4. ábra  

Csak egy sebesség irányt kell tudnunk a két pontról. Egy bizonyos időben tudnunk kell egy pont 

sebességét és sebességének irányát és csak ennek az egy pontnak. Meg kell határozni a P nyomatéki 

sebesség központ pozícióját. A kezdetleges vektorsebesség a két pontra merőleges. Ezek a 

metszéspontban merőlegesek és itt van a nyomatéki sebesség központ (5.4. ábra). Felhasználjuk a (5.8) 

képletet, kapjuk 

AP=  , BP= .                        (5.9) 

Kapjuk 

.                             (5.10) 

Tehát, a két pont sebességének aránya egyenlő a köztük és a nyomatéki sebesség központ közötti 

távolság arányával. Tehát még írhatjuk, hogy 

.                              (5.11) 

Gyakran használják feladatok megoldásánál. 

 

A nyomatéki sebességközpont meghatározásának különböző módszerei 

1. Ha a sík idom két pontjának sebessége egy irányú és merőleges arra a vonalra ami összeköti őket 

(5.5, a), akkor ezen sebességek végeiken húzott egyenes és a két ponton keresztül menő egyenes 

metszéspontjuknak helye lesz a nyomatéki sebesség központ. 
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2. Ha a két pont egy egyenesen van, viszont a sebességük ellenkező irányú, akkor ezek a 

sebességek végein keresztül haladó egyenes és a két ponton áthaladó egyenes metszéspontjában 

lesz a nyomatéki sebesség központ (5.5. b, ábra). 

3. Ha két pont sebessége párhuzamos, egyirányú és egyenlően távolodnak a két ponttól, akkor ez a 

test nyomatéki haladó mozgást végez (5.5. c, ábra). 

4. Ha egy henger csúszásmentesen forog a szilárd talajon, akkor a közte és a talaj között lévő 

érintkezési pontban lesz a nyomatéki sebesség központ (5.5. d, ábra). 

Levonhatjuk a következtetést: a sík idom, ami mozog a saját terén, minden pillanatban vagy, 

nyomatéki forgást, vagy nyomatéki haladó mozgást valósít meg 

 

 

a   b   c   d 

5.5 ábra  

 

5.4.  A sebesség vázlata 

 

Az mechanizmusok és gépek elméletében a sík idomok pontjainak sebességének 

meghatározásakor használják a sebesség vázlatát. A sebesség vázlata - ez a sík idomok pontjainak 

sebességének grafikus ábrázolása vektorok sejtségével egy rögzített időben. A sebesség vázlatának 

létezéséhez kell tudnunk egy hosszúságot és a sebesség irányát egy pontban, és, hogy a sebesség iránya 

minden egyes pontban ugyanolyan legyen. 

Valamilyen t időintervallumban  adott az A pont sebessége és a B pont sebesség iránya a mozgó 

térbeli alakban (5.6, a ábra). 
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a   b  

 

5.6 ábra  

 

Meg kell határoznunk a B pont sebességét, és a szabad C pont sebességét ebben az alakban egy 

időintervallumban . Három módszer adott ennek meghatározására. 

1. A B pont sebességét meghatározzuk az A pólus ponthoz viszonyítva (5.6, a ábra), mivel ebben 

a pontban a sebesség ismert. A (5.3) képletet átírhatjuk a B ponthoz képest 

 

.                                                  (5.12) 

 

Tehát, a szilárd test egyszerű mozgása esetén annak bármilyen pontjának sebességét 

meghatározhatjuk mint a pólus (A pont) és a B pont forgó mozgásának  viszonyított 

sebességének a testben a pólus körül mértani összegét. 

Ez a  sebesség mindig merőleges a BA metszetre. 

Ha a térbeli alakon kívül vesszünk fel egy szabad pontot mely pólus lesz- O, a választott 

mértékek összetételében kapjuk  (ábra 5.6, b), ahol k - mérték együttható. Ennek a vektornak a 

végétől, vagyis az a ponttól húzunk egy ab egyenest, merőlegesen az AB-hoz, metszés pontot alkotunk 

az egyenessel a b pontban. 

 

 , . 

 

A C pontnak,  sebesség vektorát ezen keresztül levezethetjük. Kapjuk 

 

    .                                                       (5.13) 
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Tudjuk a  vektor irányát, ha az a ponton keresztül levezetjük az ac egyenes sebesség vázlatát, 

amely merőleges az AC egyenesre. Ha tudjuk a C pont pozícióját a sebesség vázlatában, megadhatjuk a 

B pólus pontban 

      .                                                               (5.14) 

 

Levezetjük a b ponton keresztül az bc egyenes sebesség vázlatát, amely merőleges a BC 

egyenesre. A c pont sebesség vázlata ebben a pontban az ac és bc egyenesek metszete, amelyek 

merőlegesek az AC és BC egyenesekre. Megkapjuk a (ábra 5.6, b) ábrát és ez nevezzük az alak sebesség 

vázlatának egy bizonyos időintervallumban. Az , ,  vektorok megoldása egyenlő az A, B, C 

pontok választott mértékének sebességével. Az ,  megoldások egyenlő az B és C pontok 

sebességéhez viszonyítva miközben a test forgó mozgást végez, például, a B és C pontok sebességei az 

A pont körül, valamint a C pont sebessége a B pont körül. Nem olyan régen meggyőződhettünk arról, 

hogy az abc háromszög sebesség vázlata hasonló az ABC térbeli háromszöghöz, de ő   szögben forog.  

 

, 

 

, 

 

                .                                                         (5.15) 

 

2. Felhasználjuk a nyomatéki sebesség központ elméletét a sebesség vázlatához. 

Előzőleg kifejeztük, az A pont sebességét és a B sebességének irányát (5.7, a ábra).  

 

 

a       b 

5.7. ábra  
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Felhasználjuk a mozgás tulajdonságát, hogy a nyomatéki sebesség központ merőleges a sebesség 

irányára, valamint merőleges az A és B pontokra a sebesség iránya. Ezek metszik egymást a P pontban. 

Felhasználjuk a (5.5) kapcsolatot, kapjuk 

 

,  akkor  . 

 

Ha összekötjük bármelyik pontot C, D... a P – vel és ábrázoljuk a merőleges PC, PD -ket 

megkapjuk a C és D sebességének irányát. Felhasználjuk a (5.5) képletet és megkapjuk a sebesség 

modulusát (ábra 5.7, a). 

2. Harmadik módszere a sebesség vázlatának a Hroszrof tételben két pont sebességének 

vetületéről, és kapcsolatáról.  A 5.8, a ábrán láthatjuk a pontok sebességének meghatározását. 

E tétel szerint, ha az A pont vetülete  az AB metszeten, akkor a vetület hossza és iránya a 

 a B pont sebessége és teljes állapota, vonatkoztatva bármilyen egyenesen. Ezért, a  merőleges az 

AB egyenesre, metszetén a B pont sebesség irányának tudjuk a sebességének a hosszát. 

Ha tudjuk a C pont sebességét, ezt felhasználjuk, ha tudjuk a vetületét (5.8. a, ábra)  és 

.  

 

a   b 

5.8. ábra  

 

Akkor, a  pont merőleges a BC egyenesre, a  pont az AC egyenesre, tudjuk a C pont 

sebességét a metszés pontban. 
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5.9. ábra  

 

Példa. Az OA hossza 0,4 m, forgásának szöggyorsulása . Számítsátok ki a satu-mechanizmus 

B pontjának sebességét, amennyiben .  

Megoldás. Analizáljuk a mozgást, láthatjuk, az OA forog egy mozdulatlan tengely körül, amely átmegy 

az O ponton. Tehát, az A pont sebesség egyenese merőleges az OA és . A B 

csúszásmentesen van az OB tengelyen, tehát, az OB egyenes sebessége, látható az ábrán. Az AB 

egynemű a forgási tengelyen és a haladási úton. 

A B pont sebességének meghatározását már alkalmaztuk ebben a paragrafusban. 

1. Mivel sebessége az AB sebessége nem változik, meg kell határozni a végső sebességét, akkor 

nem változik a sebesség vetülete az egyenesen, kapjuk 

. 

Tehát 

. 

2. A P nyomatéki központi sebesség, kezdeti sebessége , tehát az A és B pont, merőleges 

ezekre a sebességekre. Akkor kapjuk 

. 

Mi láthatjuk a ábrából,  BP=OB, 

. 

Tehát,  

. 

Az OAB háromszögről 
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3. Grafikusan is megállapíthatjuk a B pont sebességét, felhasználjuk a sebesség vázlatát. 

Láthatjuk az arányt: 1 cm sebesség a vázlaton, egyenlő 160 cm/s. A szabad pont, például p (ábra 5.9), 

megkapjuk a pa hosszt, amely párhuzamos a és hossza egyenlő , tehát, pa=1cm. Mivel a sebesség 

eloszlás tétele a párhuzamos tengelyekben 

, 

ahol  merőleges az AB-ra, akkor befejezi a  egyenesen, merőleges az AB-ra. A p pólusból 

irányítunk egy egyenest párhuzamosam a -hez, akkor kapunk egy b pontot. A pb - sugár 

meghatározza a B pont sebességét, akkor . Kiszámítjuk a  vektor hosszát a kiválasztott 

méretarányban, meghatározzuk a B pont sebességét. A sebesség vázlaton pab az ab oldal lesz, vagyis az 

A pont körül forog, ezért . Szögsebességét kiszámolhatjuk így is 

. 

 

5.4. A centroid 

Centroidnak nevezzük a nyomatéki sebességközpont mértani helyét. 

A sík párhuzamok mozgás esetén kialkul két centroid, mivel a nyomatéki sebességközpont leír egy 

görbét a mozdulatlan Aξη koordináta-rendszerben, és egy a második a mozgó Oxy koordináta-

rendszerben. Így, a mozdulatlan  centroid - ez a nyomatéki sebességközpont a mozdulatlan  rendszerben, 

a mozgó- ez a nyomatéki sebességközpont mozgása a mozgó rendszerben. 

A centroid elvét gyakran használják a mechanizmus elméletekben és a gépek forgáskerék 

használatában. Levezetjük a Poison tételt a mozgó tengely centroidától a mozdulatlan ig. 

Tétel 

A sík idom bármilyen térbeli szüntelen mozgását ebben a térben megkaphatjuk, ha megadunk egy 

mozgó és egy mozdulatlan centroidát, az elsőt erősen összekötjük a sík idommal és csúszás 

mentesen görgetjük a mozgó centroidot  a mozdulatlan centroidon. 

 

Például, ha hengert görgetünk vízszintesen a térben (5.5. d, ábra), akkor a mozdulatlan centroid – 

egy vízszintes egyenes, a mozgó – egy kör. Minden időben a mozgó és mozdulatlan centroidot meg 

lehet adni egy általános pont segítségével – ez nyomatéki sebességközpont P, akkor a pont, sebessége 

egyenlő nullával. 
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5.10. .ábra  

 

5.5. A nyomatéki gyorsulás középpontja és meghatározásának módszerei 

A nyomatéki gyorsulás középpontjának Q nevezzük, a térbeli alaknak azon pontját melynek 

gyorsulása egy bizonyos időben egyenlő nullával.  

Megvizsgáljuk a meghatározásának két módszerét. 

1. Analitikus. Egy térbeli alaknak adott egy bizonyos időben a  gyorsulása, valamint  

szögsebessége és  szöggyorsulása. meg kell határozni a Q nyomatéki gyorsulás középpontját. 

Mivel , akkor, O pólus ponttal, a (5.3) képlet 

 

vagy 

.                                                         (5.16) 

 

Tehát , ahol -a teljes gyorsulás az O pólus körül (5.11. ábra).  

 

a   b 

5.11. ábra  
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Tehát a (5.6)-ból következik hogy ellentétes irányúak,  

 

.                                                  (5.17) 

 

Általánosítva ezt a kapcsolatot az O pont és a nyomatéki gyorsulás középpont között lévő távolság: 

 

.                                                               (5.18) 

 

Az eredeti és a forgás utáni gyorsulás között a különbség α szög, amelyet meghatároztunk a 

(5.17) képletben. Az  rádiusz vektor a forgó mozgás  gyorsulása kialakítja a π-α szöget (ábra 

5.5, a). 

Így, a térbeli alak bármelyik pontjának pozíciójával megtudjuk határozni a nyomatéki gyorsulás 

helyét, például az O pont, a forgás α szögben és megkapjuk a (5.18) képlet alapján a távolságát. 

A forgás   gyorsulása az O pont körül, az alak forgásának irányában valósul meg, ha ennek 

gyorsulása ε >0 (ábra 5.5, b). 

Tehát, minden időben (kivéve amikor =0), létezik egyetlen egy pont melynek gyorsulása 

nullával egyenlő, a többi pont gyorsulása mindenhol olyan, mintha az alak a nyomatéki gyorsulás 

középpont körül forogna. forgáskor Ezért két pont gyorsulásának a modulusa viszonylagos, ezek 

távolságuk a gyorsulás középponttól. Például, az A és az M pont (5.5. b, ábra) 

 

.                                                                     (19) 

 

Ezek a gyorsulások minden ponthoz α szögben irányulnak a rádiusz vektorhoz, és egyesíti a 

nyomatéki gyorsulás középpont ezeknek a pontoknak. 

 

5.12 ábra 
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Példa. Tudjuk az körlap nyomatéki sebesség központját sugara r=50cm, csúszás nélkül gurul a 

kezdeti sebessége  és gyorsulása  (5.12. ábra). 

Megoldás. Az O pont a körlap sebesség központja. Akkor meghatározzuk Q nyomatéki sebesség 

központjának pozícióját amely forgásának szöge α az oldalán, megkapjuk az egyenes hosszát 

 

. 

Így, az ω és ε közötti kapcsolat. A (5.5) képletből kapjuk 

. 

Ebben a kapcsolatban ε>0, mert az ω és ε egy egyenesen van. Kitudjuk számolni mert minden 

hozzávalót tudunk, kapjuk ω=41/s, ε=2 . Akkor  

 

. 

 

2. Mértani. A sík idom bármely pontjának gyorsulása bármilyen időben egy és ugyan olyan α szöget 

alkot, azokkal a szakaszokkal melyek összekötik őket a nyomatéki gyorsulás középpontjával. 

 

 

 

5.13. ábra 

 

Mondhatjuk, hogy ha két pontban vizsgáljuk a térbeli testet, például A és B. Az A és B közötti 

gyorsulás, a 5.13 ábrán, általánosítva mondhatjuk 

 

, 

 

ha A a pólus pont. Hogyha B a pólus pont, akkor 
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. 

Tehát, az előző egyenletből ha A a pólus pont kapjuk 

 

, 

ahol, -a B pont gyorsulása az A pont körüli forgáskor. Kezdődik a B pontban, a , a  és  

vektorok végén és a rövidebb  oldalig. Mivel az  vektorból adódik a -ról a π-α szög, akkor ezt 

a szöget megtudjuk ábrázolni, és tehát az α szöget is. Majd ezek az A és B pontok gyorsulásának iránya 

az α szögtől kölcsönösen áthelyeződik. Ezek a pontok átadásában megkapjuk a Q nyomatéki gyorsulás 

központot. 

 

5.14. ábra  

 

Példa. A II fogaskerék sugara , az OA egyenes köti össze a két fogaskereket, az O a 

fogaskerék középpontja mely I fogaskerék körül forog. Szöggyorsulása , egy bizonyos 

időben a szögsebessége . Tudjuk a II fogaskeréken lévő M pont gyorsulását, és szintén a Q 

nyomatéki gyorsulási pont pozícióját, ha OA=0,2m. A II fogaskerék centroida (5.14. ábra), ha a II 

fogaskerék csúszás nélkül gurul a mozdulatlan  I fogaskeréken. 

Megoldás. Az I fogaskerék nem mozog, ezért a fogaskerék minden pontjának a sebessége 

egyenlő nullával. Az OA a mozdulatlan  tengely körül forog  szöggyorsulása és  

szögsebessége az adott időintervallumban. Meghatározzuk az A pont sebességét és gyorsulását, 

  

. 
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Most meghatározzuk a II fogaskerék mozgását ami két mozgásból tevődik össze: együtt az OA 

tengellyel és külön az OA tengelytől. Mivel a II fogaskerék mozog, akkor, kiszámoljuk, a P pont 

nyomatéki sebesség központját, és AP= =const, kapjuk 

 

, 

. 

 

Ha az A központi ponttól, akkor a testben a gyorsulás eloszlás 

 

. 

 

A pont forgási és középponti gyorsulása az A pont körül 

 

, 

. 

 

Az M pont vektor gyorsulásának összegzése a 5.14. ábrán, a gyorsulás modulusa 

 

. 

 

Mivel , akkor az M pont érintőjének iránya a II fogaskerékhez. A Q nyomatéki 

gyorsuló középpont meghatározható a következő képletből (5.18) 

, 

Ahol 

 

, 

, 

. 

A II fogaskerék  sugara (mozdulatlan centroidú) és  sugara (mozgó centroidú). 
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6. FEJEZET 

A SZILÁRD TEST ÖSSZETETT MOZGÁSA 

 

Egy szilárd test egyszerre több mozgásformában is részt tud venni (haladó, forgás a metszet vagy 

a párhuzamos tengelyek körül, mozgásban, amely összetevődik haladó és forgó mozgásból). Ezt a 

kérdést válaszoljuk meg a következő fejezetben. 

A szilárd test összetett mozgásának kinematikájának fő feladata meghatározni az összetett 

mozgás kinematikus jellemzői és a mozgás részei közötti kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy kapcsolatot 

keresni a lineáris és szögsebesség között bármilyen időpontban. Tehát a pont abszolút, viszonylagos és 

eltoló mozgásának szintéziséről lesz szó. 

 

6.1 A szilárd test összetett haladó mozgása 

 

Tétel. A szilárd test összetett haladó mozgásához felhasználjuk a sebesség haladó 

mozgásának eredményét, amely egyenlő az összetett mozgás sebesség vektor összegével.  

 

Bizonyítás. A  sebesség lesz az I test mozgása a II testhez képest, az I test átvitt mozgást 

végez, ezért a mozgás az  mozgó koordináta-rendszerben valamint az Aξηζ mozdulatlan 

rendszerben haladó mozgást végez melynek sebessége  (6.1. ábra). 

 

 

6.1. ábra  

 

Akkor a II szilárd test M pontjának abszolút sebessége az összetett sebesség tételéről lesz 

 

 .                                                (6.1) 
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Mivel a test minden pontjának sebessége különböző minden időben, akkor a szilárd test abszolút 

mozgása haladó lesz, amit meg kell adni. 

Ha megkaptuk a különbséget akkor általánosítani lehet az összetett nyomatéki haladó mozgásra. 

Ha a haladó mozgás az idő befejezésénél van, akkor meghatározhatjuk ebből a kérdésből az összetett 

gyorsulást. 

Mivel a haladó mozgás a végső időben  és a Coriolisi gyorsulás egyenlő 

nullával, akkor kapjuk 

.                                             (6.2) 

 

Ha a test minden pontjában kimutatjuk a különbséget az időtől függően, akkor nyomatéki haladó 

mozgás történik. A pont gyorsulását összefoglalhatjuk a (6.2) képletben, van  szögsebesség és egyenlő 

nullával, a szöggyorsulás nullától eltérő lehet. 

 

6.2. A szilárd test összetett forgó mozgása a tengelyek metszete körül 

 

 

 

 

6.2. ábra 
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Tétel.  

A nyomatéki tengely körüli forgás eredményét felhasználjuk a szilárd test összetett 

nyomatéki forgásához a tengelyek metszete körül, az összetett forgás szögsebesség vektorainak 

összege egyenlő nullával. 

 

Bizonyítás. A II szilárd test egy időben forog két tengely metszete körül. Az  tengely körül 

lévő forgás adja az I testel az  szögsebességet az Oξηζ mozdulatlan tengelyhez viszonyítva (6.2. a, 

ábra). Ez a mozgás eltoló. A II test  tengely körül forgásakor az I testhez viszonyítva adja az  

szögsebességet, ezért ez a forgás viszonylagos. Tudnunk kell a II test forgását az Oξηζ mozdulatlan  

koordináta-rendszerhez viszonyítva. Az O pont nem mozog, akkor a II test abszolút sebességét szferikus 

lesz valamilyen  szögsebességgel, és kell tudnunk az  és  szögsebességeket. 

Megtudjuk a test szabad M pontjának abszolút sebességét, felhasználjuk a (6.1) képletet: 

 

. 

 

Mivel az  radiusz vektor az adott koordináta-rendszerben szabad, ezért kapjuk 

 

 .                                   (6.3) 

 

Mivel az M pont, és akkor 

.                                                                 (6.4) 

 

 

6.3. ábra 

 

Ezen tétel szerint a természetes nyomatéki szögsebesség - vektor mennyiség. 

Tudjuk, hogy egy véges idő szakaszon , akkor . Tehát, két forgás összegzése 

egy tengely körül, ekvivalens a nyugalmi állapottal vagy ebben az időintervallumban egyenlő nullával, 
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amennyiben a két forgás iránya ellentétes de modulusuk egyforma. A gyakorlatban az erő rendszer 

nullás ekvivalenssége bármilyen testnek összegezhető. 

Nyilvánvaló, hogy az n nyomatéki forgás metszet körül egy pontban ekvivalens egy forgás 

nyomatéki szögsebességével: 

 

 

Az általános tétel bizonyítását le lehet írni a (10.32) képlet segítségével a szabad szilárd test 

nyomatéki szögsebessége az Euler szög és annak deriváltján keresztül. 

Deriváljuk a (6.4) képletet, analogikus formában kapjuk a szög gyorsulás összegzésének képletét 

 

.                                                              (6.5) 

 

A forgás összegzése tengelyek metszete körül széleskörűen használatos a technikában, az (ábra 

6.2, b, c, d, e) ábrákon fel van tüntetve. A Hook zsanért használják a forogás átadására az OA és OB 

tengelyek között. Ezt a zsanért felhasználják gépkocsikban, mezőgazdasági gépekben, hiroszkopikus 

konstrukcióknál, orvosi készülékeknél.  

 

6.3. Forgás pár. Párhuzamosan átvitt szögsebesség vektorok 

 

Forgás párnak nevezzük a szilárd testnek két forgásának összegzését (6.4. a, ábra), amely 

az  és  párhuzamos tengelyekből, vagy a szögsebességek irányának ellentétéből adódik. 

 

Tétel. A forgás pár ekvivalens a nyomatéki haladó mozgás sebességével, amely egyenlő a 

nyomatéki szögsebesség párral. 

 

Bizonyítás. Kiválasztunk egy rendszert, az előző kifejezésből. Az I test (6.4. a, ábra) forog   

szögsebességgel, a II test forog az I testhez viszonyítva a párhuzamos tengelyek körül  

szögsebességgel és . Tudjuk a II test M pontjának abszolút sebességét, melynek rádiusz-

vektora  az  koordináta-rendszerben, az  -ben . Tudjuk . A II testben 

létezik egy összetett mozgás, akkor 

 

.                                               (6.6) 
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Kiszámoljuk, , ,  és , kapjuk 

, vagy 

 

.                                             (6.7) 

 

a      b 

 

c      d 

6.4. ábra  

 

A (6.7) képletből kapjuk, a test minden pontja egy bizonyos időben egy sebességű lesz. 

Az  nevezzük nyomatéki forgó párnak. Olyan, mint egy nyomatéki erőpár, ez nem 

függ az M pont kiválasztásától. A nyomatéki forgó párok megmaradása a nyomatéki erőpárok 

tulajdonsága. 

Az n forgó párok összegzése ekvivalens egy párral, ez a nyomatéki haladó mozgás. 

Amikor a forgáspárt véges időintervallumon tanulmányozzuk, akkor a sebességek és a II test 

minden pontjának gyorsulása egy bizonyos időben egyenlő. 

Ezek kapcsolata , kiszámoljuk, a   forgását a mozdulatlan  koordináta-rendszerhez 

viszonyítva az  szögsebességről, - a szöggyorsulás. Kapjuk 

 

 

.                        (6.9) 
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Függettlenül attól, hogy bizonyos időben vagy az időintervallumban befejeztével vizsgáljuk a 

mozgást, . Amennyiben ez az összeg nem változik az adott időintervallumban , 

akkor mindig  ha  (6.4. b, ábra); ha  a  időintervallumban, 

akkor a  eltérő nullától. 

Így, ha  akkor a (6.8) képletből kapjuk, ez mindig , ezért a sebesség 

eloszlás egynemű lesz a nyomatéki forgás pár, a forgás pár az időszakasz végén. 

Ha kiszámoljuk, hogy , akkor a (6.9) képletből a gyorsulás minden egyes forgás 

párnál a következő 

 

    ha ,                       (6.10) 

 

az időszakasz végén 

 

    ha                                       (6.11) 

 

Az utolsó képletből látható, hogy amikor a forgás pár helye az időszakasz végén a  - ban, 

akkor a II test minden pontjában az adott időintervallumban a gyorsulás egyforma, mert , az 

általános kifejezésben  és  ha . A szöggyorsulás  és  akkor megkapjuk a 

következő kifejezést ( . 

A forgás párral találkozhatunk a gyakorlatban is. Például, a bicikli pedálja forgást végez, 

állíthatjuk hogy ez egy forgás pár, egy másik forgás pár látható a 6.4, c ábrán. 

A szögsebesség vektort át lehet vinni párhuzamosan az A pontból a B pontba. Tegyük fel, hogy 

az A pontban meg van adva a szögsebesség. A B pontban csatoljuk az olyan forgások összegzését ami 

egyenlő nullával , így . Akkor az  és  forgás pár vektorból kapjuk, a szabad 

vektor –nyomatéki pár  . A B pontban végeredményben a következő vektorok maradnak 

  és . 
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6.4. A párhuzamos tengelyek körüli forgás összadás 

 

 

 

6.5. ábra  

 

Megvizsgáljuk az adott II test forgását párhuzamos tengelyek körül változó szögsebességekkel, 

melyek iránya megeggyező (ábra 6.5, a) vagy ellentétes (6.5. b, ábra). 

 

Tétel. A szilárd test két nyomatéki forgásának összege párhuzamos tengelyek körül, nem 

alkot forgás párt, ekvivalens egy forgással a nyomatéki tengely körül egy szögsebességgel ami 

egyenlő a nyomatéki sebességek vektor összegével. 

 

Bizonyítás. A  - az abszolút szögsebesség, P - nyomatéki sebesség középpont,  - az  

vektora, akkor 

.                                  (6.12) 

Kiszámoljuk, hogy ,  és ennek a képletnek a kivezetéséből kapjuk a , tehát 

 

.                       (6.13) 

A P nyomatéki sebesség középpont az első két adathoz az abszolút sebesség, ami egyenlő nullával: 

,                                            (6.14) 

akkor a végén megkapjuk 

,                                            (6.15) 

ahol 

.                                                            (6.16) 
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Mivel az  és  tengelyek párhuzamosak, akkor a  merőleges az 

 és  tengely területekre, ezért a testben létezik a területi mozgás. Így, a  és  egy egyenesen 

fekszenek, irányuk változó (6.5. ábra). Tehát a következő egyenlőséget a P ponthoz viszonyítva, kapjuk 

.                                                             (6.17) 

Tehát a tételt bebizonyítottuk. 

Ha a szögsebességek  és  egy iránya megeggyező, akkor , ha változik 

, ez az irány megeggyezik a nagyobb szögsebesség irányával. 

A nyomatéki sebesség központ, és a párhuzamos erők középpontja, nem változik a forgás 

középpontja a forgás következtében és ugyanaz a szöge, ha csak az  és  pontok nem változnak. A 

párhuzamos tengelyek körüli forgás összadást különböző mechanizmusokban használják (6.4 d). 

 

6.4. A megállási módszer 

Ha a feladatban a párhuzamos vagy egymást metsző tengelyek körüli forgás összadásáról van 

szó, akkor használható a megállási módszert. 

Planetáris vagy epiciklikus mechanizmusról, akkor van szó, ha adott két vagy több összekapcsolt 

kerék, egy kerék mozdulatlan vagy egy mozdulatlan tengely körül forog, a többi kerék a tengely körül 

forog amely adott esetben az OA –hoz van rögzítve (ábra 6.6). A kerekeket, melyek a forgó erőátadó 

segítségével vannak össze kötve satelitnek nevezzük (ábra 6.6). 

 

 

ábra 6.6 

 

Használható olyan rendszereknél ahol nyomatéki mozgás átadás van, és nem mozog egy 

időintervallumban. Összegezzük egy táblázatban. A táblázat első vízszintes sorában írjuk a 

mechanizmus alkotó részeinek az abszolút szögsebességét, a másodikban a viszonyított szögsebességet, 

amit a húzó kerék megállása után kapunk.  
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A 6.1 táblázat a 6.6 ábra alapján készült. FelállÍtunk egy függvényt a viszonyított 

szögsebességekre két szomszédos kerék esetére, a kapott arányosságokból megkapjuk az abszolút 

nyomatéki szögsebességet. 

 

, 

, 

 

Meg lehet határozni a második és a harmadik kerék szögsebességét is.  

 

Táblázat 6.1 

Mechanizmusa OB I II III 

Megállásig  0   

Megállástól 0    

 

Táblázat 6.2 

Mechanizmusa OA I II III 

Megállásig     

Megállástól 0    

 

 

 

6.7. ábra  

 

Példa. Az epiciklikus mechanizmusban (6.7. ábra), az I kerék sugara , ez a kerék és az OA egy 

tengelyen vannak elhelyezve, a II kerék  tengelye az OA-n van rögzítve és az  sugarú kerék 

szabadon forog az O tengely körül. Állapítsuk meg az I kerék szögsebességét, ha az OA szögsebessége 

, és a III kerék szögsebessége  ellentétes irányú. 
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Megoldás. Felhasználjuk a megállási módszert. A táblázat 6.2- ből: 

. 

Kapjuk 

, 

tehát 

, 

, 

. 

 

6.5. A szilárd test nyomatéki haladó és nyomatéki forgó mozgása. 

Az összetett nyomatéki haladó és nyomatéki forgó mozgás összegzésénél ilyen esetek lehetnek:  

1)  a haladó mozgás  sebessége merőleges a test forgás tengelyére ( ;  

2) a haladó mozgás sebessége a test forgás tengelyéhez adott szögben irányul ( . 

 

 a       b 

ábra 6.9 

Tétel.  

A szilárd test összetett nyomatéki haladó és forgó mozgásának eredményében, amikor a test 

haladó mozgásának sebessége merőleges az ő forgó mozgásának szögsebességére, kialakul a 

nyomatéki forgó mozgás a nyomatéki tengely körül. A nyomatéki tengely h (6.19) távolságra van  

(6.9. a, ábra) 

.                                                                   (6.19) 

Bizonyítás. Valamilyen szilárd test forgása egy bizonyos időben amely szögsebessége  az  tengely 

körül, ha  sebességgel halad, merőleges az  szögsebesség vektorra ( . Az O pontot pólus 

pontnak nevezzük. Mivel a nyomatéki haladó mozgás ekvivalens a forgás párra, sebessége -val 
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egyenlő, akkor az (  szögsebesség pár, merőleges a -ra (6.9.a, ábra). A szögsebesség pár 

vetülete . Az O pontban az  és  vektor összegek egyenlő nullával. A nyomatéki tengely és a 

P pont között, párhuzamos  tengely a szögsebesség irányától, egyenlő -val. 

Tétel bebizonyítva. 

 

Tétel.  

Az összetett nyomatéki haladó és forgó mozgásának eredményében, amikor a haladó mozgás 

sebessége  ami a test  szögsebességére nem merőleges, megkapjuk a nyomatéki csavart 

mozgást, vagy kinematikai csavar. 

Kinematikai csavarnak nevezzük a test mozgásának az  szögsebességének összegzését az AK 

nyomatéki tengely körül és a nyomatéki haladó mozgás hosszában az AK tengely között (ábra 6.9, b), 

ami egyenlő az O(  pólus pont vetületével az  vektor irányával. Az AK tengelyt nevezzük 

nyomatéki csavart tengelynek. 

Bizonyítás. A szilárd test valamilyen  haladó mozgásának sebessége iránya és az  tengely között 

lévő szög . A test haladó mozgását  sebességgel megkapjuk haladó mozgásának két sebessége 

 és . Az  hosszában , és  merőleges az -ra (ábra 6.9, b).  a sebesség   

szögsebesség pár a  vetülettel (ábra 6.9, b). Az O pontban az  és -  vektor összegek egyenlő 

nullával. Az  vektort megadjuk, például az A pontban, és  a haladó mozgás sebessége. Mivel a 

haladó mozgás sebessége minden egyes pontban ugyanaz, akkor  . Így, az A pontban a tengely 

hosszában AK az  és , megkapjuk a kinematikus csavart. 

 

6.6. Az axoida mozgása 

Már említettük, hogy axiodának nevezzük a nyomatéki forgási tengely mértani helyét. 

Megkülönböztethetjük a mozgó és mozdulatlan axoidákat. Mozdulatlan  axiodának nevezzük a 

nyomatéki tengely mértani helyét, a mozdulatlan Aξηζ koordináta-rendszerben. Mozgó axiodának 

nevezzük a nyomatéki forgási tengely mértani helyét, a mozgó Oxyz koordináta-rendszerben. 

A szilárd test összetett mozgását minden kifejezésben, megvizsgáljuk a fejezetben, megadjuk az 

axiodák fajtáit. 

1. A szilárd test egy időben a forgó mozgás viszonyítva az  és  tengelyek metszetéhez, a 

forgás különböző irányú (ábra 6.10, a) és egyforma (ábra 6.10, b) is lehet. Ezekben az axiodákban 

csúszós felület van, ha az OP a nyomatéki tengelye hosszában. Mozdulatlan  axioda tengely az , 

mozgó axioda tengely -  tengely (ábra 6.10, a, b). 
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  A szilárd testnek létezik összetett mozgása, ha összegezzük a két forgást a párhuzamos  és 

 tengelyek körül egyforma (ábra 6.10, c) vagy változó irányba (ábra 6.10, d). A henger axioda 

felületéről (ábra 6.10, c, d), ha egyetlen  nyomatéki tengely a hossza a megoldásának külső és belső 

módszere. 

  2. Ha a szilárd test mozgása összetevődik valamilyen  haladó mozgás és forgó mozgásbóll a 

tengely körül, ha  szögsebességgel átmegy az O ponton, nem merőleges a haladó mozgás sebességére, 

mert összetevődik a nyomatéki csavart mozgással. A nyomatéki idő változása megoldása a nyomatéki 

csavart tengelynek. Más szóval, a nyomatéki csavart tengely pozíciójának változása az időben 

mozdulatlan alakban, és szintén a mozgó szilárd testben. A mozdulatlan  axiodának nyomatéki csavart 

tengelyének nevezzük a felület vonalát, leírhatjuk a nyomatéki csavart tengelyt mozdulatlan  koordináta-

rendszerhez viszonyítva. A mozgó axiodának nyomatéki csavart tengelyének nevezzük a felület vonalát, 

leírhatjuk a nyomatéki csavart tengelyt mozgó koordináta-rendszerhez viszonyítva, változatlan 

összeköttetésben a testtel. 

  Az első két kifejezésből (ábra 6.10, a, b) a mozgó axioda gurul csúszás nélkül a mozdulatlanon a 

nyomatéki tengely hosszában. A kapcsolatokban, a csúszás nélkül mozgó test fogalmával gyakran 

találkozunk. 

  3. Csúszás nélkülinek nevezzük kölcsönös két mozgást a szilárd testhez viszonyítva, ha a 

kapcsolatban, teljesíti a következő feltételeket:  

1) a test felületén a pontok viszonyított sebessége egyenlő nullával;  

2) a testek felülete érintkezik valamilyen pontban. 

   A szilárd testhez viszonyítva az első feltétel meghatározása csúszás mentességet, a második – a 

nem deformált szilárd testhez viszonyított következtetés, a test tulajdonságát. Ha ezeket a feltételeket 

teljesíti az axioda mozgása mozdulatlan csúszás nélkül. Valójában, minden pillanatban az axioda 

felületén a pont elhelyezkedik a nyomatéki forgó tengelyen, ezért a pontok sebességének kapcsolata, 

elhelyezkedése a mozdulatlan  axiodán egyenlő nullával. 
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a     b 

 

c      d 

ábra 6.10 

 

A szilárd test mozgása összegzésének általános esete. Kinematikus invariánsok.  

Megvizsgálunk egy általános esetet, amikor a szilárd test n haladó és m forgó mozgásban vesz 

részt (ábra 6.11). Már hangsúlyoztuk, hogy a test szögsebesség vektora , meghatározható mint egy 

forgáspár nyomatéka.  
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a    b     c 

 

6.11 ábra  

 

A szögsebességet nevezhetjük forgás fő vektorának, a test haladó mozgásának sebességét – a fő 

nyomatéki szögsebességnek (nyomatéki forgás pár).  

 

Tétel.  

A szilárd test egy időben n nyomatéki forgó és m nyomatéki haladó mozgás összegzése 

ekvivalens a mozgások eredményének összegzése, lehet: 

a) vagy forgásának eredménye a nyomatéki szögsebességéről, vektor összege egyenlő (fő 

vektor) szögsebesség összegével 

 

,                                               (6.20) 

 

és nyomatéki haladó mozgás  sebességével, ami egyenlő a szögsebességi nyomatékok vektor 

összegével  a központhoz viszonyítva és a haladó mozgás sebességével 

 

;                           (6.21) 

 

b) vagy az  és  a nyomatéki forgó mozgás két eredménye, amely végbemegy a 

melléktengelyhez viszonyítva, átmegy egy A ponton, és továba testben az  ponton, a pozícióját a 

 és  vektor határozza meg. 

Bizonyítása a statikában és a kinematikában elég egyszerű. Központja A (6.11. a, ábra). Figyelembe 

vesszük, hogy a nyomatéki szögsebesség vektor  egy csúszó vektor, és helyesen 
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irányítjuk a párhuzamos átvitelt az A központban, megkapjuk a fő forgási vektor összegzését 

 és  fő nyomatéki szögsebesség vektor az A központhoz viszonyítva . 

A haladó mozgás  sebesség vektora, ezért, párhuzamos átvitele az A pontban, 

megkapjuk . A  vektor összeg, a haladó mozgás sebességének eredményét 

megkapjuk 

 

,                                       (6.22) 

 

így kell kivezetni. 

Az A pontban  és  (6.11. b, ábra). A síkon, merőleges a -ra, a  és  forgás pár. 

Továbbá az  és  helyettesíthetjük , nem metszi és nem párhuzamos vele. Így, a 

szabad vektor rendszer ekvivalens az  és  nyomatéki szögsebességgel, nem metszi és nem 

párhuzamos, ezért ennek megoldása a forgás tengely melletti egyenes. Áthalad az A ponton. 

Láthatjuk, az első kinematikai invariáns forgásának fő vektora . Bizonyítjuk, 

az állítás a statikai gyakorlatról, és a tétel kifejezése nem függ az  szögsebességéről a pólustól 

számítva. Mondhatjuk, hogy a második kinematikus invariáns fő nyomatéki skaláris szorzata a forgás fő 

vektorán, tehát 

 

,                                               (6.23) 

 

ahol A és B – különbözö központok (6.11. c, ábra). 

Valójában, a fő nyomaték képletből vagy az összegzett sebesség képletéről a kinematikából 

látható (ábra 6.11, c) 

 

.                                                               (6.24) 

 

Tehát 

 

.                                                                (6.25) 

 

Skalárisan szorozzuk a jobb és bal oldalt az utolsó egyenletben, ha az  vektor merőleges a 

 vektorra, tehát  =0, kapjuk - pontosan (6.23). 
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Tudjuk, a második invariáns a (6.23) képletben, a test sebesség vetülete a test szögsebesség 

egyenesén nem függ a ponttól (6.11. c, ábra). Kapjuk,  vagy . 

Tehát 

. 

Ha a második kinematikus kifejezés eltér a nullától ( , akkor a kinematikus 

csavarral van dolgunk. Így, legtöbb általános kifejezésben a pontok sebessége úgy oszlik el, mintha a 

test nyomatéki csavart mozgást végezne. Tehát, a szilárd test nyomatéki csavart mozgása a legtöbb 

esetben általános. A nyomatéki csavart tengely feltételét meghatározzuk, bármilyen P pont fő 

pillanatában és fő vektora függ egy egyenestől, tehát 

 

.                                                (6.26) 

 

6.7. Véges számú összekapcsolat szilárd test pozíciójának megadása a térben. Egynemű 

koordináták 

 

Már meghatároztuk a szilárd test haladó és forgó mozgásának összegét vektor formában. Most 

megmutatjuk, hogyan lehet analitikusan megadni a pozícióját és leírni minden test mozgását az 

összekapcsolt testek rendszeréből. A gyakorlatban gyakran találkoztunk ilyen rendszerekkel. 

 

 

6.12. ábra  

 

A mozdulatlan Aξης koordináta-rendszerben (6.12. ábra). Bármilyen koordináta-rendszerben 

 (k=1, 2, . . ., n). 
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Az  pont radiusz vektora k-dik kezdeti koordináta-rendszer a (k-1) koordináta-rendszerben a 

 (a k=1 kivételével). 

Ennek a koordináta-rendszernek a kezdeti radiusz vektora mozdulatlan  koordináta-rendszerben az 

. A szabad  pont radiusz vektora, függ a k-ik testtől, mozgó koordináta-rendszerben, kapcsolata a 

testtel, a  keresztül, mozdulatlan ban - . Leírjuk a nyilvánvaló kapcsolatot (6.12. ábra): 

 

, 

, ,                             (6.27) 

. 

 

Az  pont koordinátái, , az Aξης koordináta-rendszerben a kifejezés 

 

, 

,                                          (6.28) 

. 

 

Itt az (1) index a cosinus irány, ami függ az  koordináta-rendszer tengelyétől. A gyakorlatban 

az  pont meghatározása az  koordináta-rendszerben 

 

, 

,                                          (6.29) 

. 

 

A (6.29) egyenlet rendszert újra formázzuk ha 1=1, akkor át lehet írni mátrix alakban 

 

.                                          (6.30) 

 

Ha megkapjuk a 4 4 négyzet mátrixot, akkor a (6.30) egyenletből megkapjuk a kifejezést 
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.                                             (6.31) 

 

Adott  koordináta-rendszerben a  mátrix forgásánál az  tengelyhez 

viszonyítva;  - az átvitt mátrix megoldása. 

Ha 4 4 mátrix  , akkor a (6.30) kifejezésből kapjuk 

 

.                                          (6.32) 

 

Felhasználjuk a mátrix szorzatot, mint mozdulatlan koordináta-rendszer tengelyén az  pont 

koordinátáit meghatározhatjuk az egyenletről 

 

.                                       (6.33) 

 

Érthető, hogy nem nehéz megadni az  pont koordináta vetületét bármilyen tengelyen a saját 

koordináta-rendszerében kiszámoljuk a mátrix  forgását, így a mátrix átvitele . A (6.33) 

kifejezésből leírhatjuk, egynemű koordináta-rendszerben -  négy számmal, a Descartes 

koordináta-rendszerben: 

 

; ; ; 

; ; ,                                        (6.34) 

 

ahol  az általános kifejezést lehet bármilyen számmal adni. 

Ha , akkor megkapjuk egynemű koordináta-rendszerben . Ha 

, akkor a (6.32) és (6.33) képletből kapjuk 

 

, .                                         (6.35) 

 

Tehát, átalakítjuk az átvitt és átalakított forgás meghatározását egy  mátrixba. 

Felhasználják munkák analizálásánál és a hidroszkopikus anyagok nem csak analitikus 

meghatározásánál. 
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6.8. A szilárd test sebesség és gyorsulás eloszlása összetett mozgás esetén  

 

A szilárd test sebesség és gyorsulás eloszlásának képletei a pont egyszerü mozgása esetén már 

ismertek. Most meghatározzuk a szilárd test sebesség és gyorsulás eloszlása összetett mozgás esetén. 

Tegyük fel, hogy valamilyen II test mozog az I testhez viszonyítva. Láthatjuk, hogy ezt a mozgást 

meg lehet adni mint egy haladó mozgást a  pólussal együtt a  koordináta-rendszerhez 

viszonyítva. Ha a I testnek nincs forgása, akkor meghatározzuk az  pont mozgását. Ha a II testnek 

nincs haladó mozgása, akkor a II testnek külön megkapjuk a mozgásának összegzését. Ezt a kifejezést 

felhasználjuk a munkában és bármilyen testben ha rotorokkal van dolgunk. 

Tehát, a (6.27) egyenlethez a megoldás, lehet 

 

.                                                        (6.36) 

 

Az I testforgásának szögsebessége a mozdulatlan  Aξης koordináta-rendszerhez viszonyítva, a II 

test szögsebessége a II testhez viszonyítva. Tehát,  vektor nem forog,  forog  szögsebességgel, 

és  szögsebessége  a mozdulatlan  Aξης koordináta-rendszerhez viszonyítva. Kiszámoljuk 

mozgó koordináta-rendszerben a vektor differenciálját, a (9.14) kapcsolatból tudjuk 

 

.         (6.37) 

 

Mivel , mert a II testben nem változik az  pont pozíciója, akkor, , átírjuk a 

következő kifejezésben 

 

.                                  (6.38) 

vagy 

,                                           (6.39) 

 

ahol     ; . 

Láthatjuk, hogy 

.                                         (6.40) 

 



 80 

A (6.39) és (6.40) képletből kapjuk sebesség eloszlását. Az  pont sebességének összege egyenlő 

az  pólus ponttal együtt mozgó sebességgel és a pólushoz viszonyítva a forgó mozgásának a 

sebessége. 

A (6.39) kifejezésből kiszámoljuk, az  vektor forgása az  koordináta-rendszerhez 

viszonyítva  szögsebessége, kapjuk 

 

,                                     (6.41) 

ahol 

; 

; ;                                           (6.42) 

; 

; . 

 

Megismerjük  és kiszámoljuk, , az  pontnak gyorsulásának leírjuk a képletét 

 

 

.                         (6.43) 

 

Felhasználjuk a következő képletet , át lehet alakítani 

.                                   (6.44) 

 

A (6.43) képletből megkapjuk a következő kifejezést 

 

 

.                                          (6.45) 

 

A Coriolis erőből nyilvánvaló 

 

.                                    (6.46) 
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Tehát látszik, hogy az  ponton ki lehet vezetni a Coriolis erőt. Ha az  pont gyorsulását leírjuk 

megkapjuk a kifejezését, akkor a (6.45)képletből írjuk 

 

,                                            (6.47) 

 

 Ahol 

 

 

, 

, 

.                              (6.48) 

 

 A gyorsulást meg lehet adni ilyen kifejezésben: 

 

,                                      (6.49) 

; , , 

.                                               (6.50) 

Nem nehéz megbizonyosodni, a (6.45) képletben nem változik a kifejezés akár hányadik testről 

beszélünk. 

  

6.9. Az ipari robotok kinematikus sajátosságai 

A robotépítés és a robot technika a modern tudomány új ágazata. A robot technika mint 

tudományos irányzat a XX. században második felétől létezik. Az a különlegessége, hogy a kinematika 

és a dinamika több test kölcsönhatását tanulmányozza. A robot technika alapja az elméleti mechanika 

mint tantárgy egyesíti az elméleti mechanikát, a kibernetikát és a külömböző számítógépes 

technológiákat. Az ipari robotok esetében a két test kölcsönhatását nem 6 koordináta seítségével 

jellemzik, hanem egykoordináta segítségével. Vagyis a II test az I testhez képest egy teleszkópikus pár 

segítségévelmozog az I testhez képest. 

A technikában elterjedhet olyan testek és kapcsolatok kölcsönhatásai, melyek két forgatási szögen 

keresztül realizálódnak pl. kardáncsukló vagy kardánfelfüggesztéses hiroszkóp. A repülő és úszó 

szerkezetek esetén (repülőgépek, hajók, tengeralattjárók, rakéták, kozmikus szerkezetek) mind a hat 

szabadságfok realizálva van és hiroszkópikus kontaktus mentes szerkezetek esetén, melyek lehetnek 
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mágnesesek, aerodinamikusak vagy elektrosztatikusak. A közös bennük az, hogy a kölcsönhatásban 

több test vesz részt, amelyek több szabadságfokú rendszereket alkotnak. 

Tanulmányozzuk a manipulációs robotok tulajdonságait. 

Tegyük fel, hogy a szilárd testek száma n. Ide tartoznak a teleszkópikus párok és a forgó párok is. 

Bármilyen pontnak a koordinátáit meg tudjuk adni egy négykoordinátás vektor segítségével. 

Szabad pont koordinátái k –ik koordináta-rendszerben, körül írjuk négyszeres koordinátával 

 

                                                            (6.56) 

 

vagy egynemű koordináta-rendszerben 

 

.                                                         (6.57) 

 

Ezt átalakítjuk 4 4 mátrixba 

 

.                                                                (6.58) 

 

Helyes megállapításban, ezt a mátrix eredményt meg lehet adni a jelenlévő kinematikai pár 

kifejezésében – teleszkopikus vagy forgó. Teleszkopikus pár – k –ik irány egyeneshez viszonyítva, 

haladó. 

Az koordináta-rendszerben az  , egyenes áthelyezése, ami átmegy az  ponton, 

akkor az  hossz koordinátáról (6.13.ábra). 

Cosinus irányának mátrixa koordináta-rendszer kifejezésében: 

 

 

 

(6.59) 

Szabad M pont k –ikban  koordináta-rendszerben (6.13. ábra) kapjuk: 
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; 

;                               (6.60) 

. 

 

A  négyes mátrix az  koordináta-rendszertől,  koordináta-rendszertől, 

lesz 

 

,                              (6.61) 

 

ahol az „n” index a mátrixon átmenő haladó mozgást;  - cosinus irány mátrix;  - az  pont 

pozíciója az  koordináta-rendszerben. 

 

6.13. ábra 

Forgás pár. Az  koordináta-rendszerben, egy koordináta tengelyen, például , a 

forgás tengelytől (6.14. ábra). 

Az általános forgási szög koordinátájának kezdeti pozícióhoz viszonyítva. Ha kezdeti pozíció 

 koordináta-rendszer az  koordináta-rendszerben jellemzése a cosinus 

mátrix iránya 
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 (6.62) 

 

; 

 

; 

 

. 

Akkor négyes matrix 

 

.  (6.64) 

Ezt láthatjuk a 6.14. ábrán  

Most a (6.60) és (6.63) át lehet írni: 

,   (6.65) 

  

 

6.14. ábra  

 

.                                                            (6.66) 

Az szabad M pont koordinátái koordináta-rendszerben, általános mechanizmusban 

 

.                      (6.67) 
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Most meghatározzuk a kézi és a szabad M pont k- ik jellemzését. 

Az M pont abszolút sebessége 

 

                                          (6.68) 

és a gyorsulás megoldása 

 

 

.                    (6.69) 
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7. FEJEZET 

A STATIKA ÉS A KINEMATIKA KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

 

Rendszerezzük a statikai és kinematikai kifejezéseket a 7.1. táblázatban. 

A statikában az egymáshoz vagy földhöz kapcsolt testeket együtt szerkezeteknek nevezzük. 

Definíció: 

Azt a szerkezetet, amelynek elemei olyan rudak vagy tárcsák, melynek tengelyvonala illetve 

középpontja mind ugyanabban a síkban fekszik és rájuk ebben a síkban fekvő erők hatnak, síkbeli 

szerkezeteknek nevezzük. 

Definíció: 

Két test kapcsolatát kényszernek  nevezzük, ha mindkét test a szerkezet eleme, akkor a kapcsolatot 

belső kényszernek nevezzük. Ha az egyik test nem a szerkezethez tartozik, hanem elmozdíthatatlan test 

(mondjuk a Föld), akkor  külső kényszerekről beszélünk. 

Definíció: 

A kényszerek fokszáma, nem más mint a kényszerrel átadható erők száma. Kapcsolatokon keresztül 

erők adódhatnak át. 

Elsőfokú kényszerek: 

Egyszerű megtámasztás, vagyis két test egy pontban érintkezik. 

Két test rúddal vagy kötéllel van összekötve. 

Ide tartozik a görgős megtámasztás. 

Másodfokú kényszerek: 

Csuklós kapcsolatok vagy csúszkák. 

Harmadfokú kényszerek: 

Befogás- több test segítségével egy testet mozgatunk.  

Definíció: 

Azt a szerkezetet, amely csak egy testből áll, egyszerű szerkezetnek nevezzük. 

Amennyiben több testből áll, akkor az összetett szerkezet. 

Definíció: 

Tartóknak nevezzük azokat a szerkezeteket,melyek tetszőleges teher hatása alatt nyugalomban 

maradnak. 

Definíció: 

A szerkezetekre ható erőket aktív erőknek, a kényszerek által átadott erőket passzív erőknek 

nevezzük. 
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Táblázat 7.1. 

Statika Kinematika 

 erő, például a szilárd testhez, - csúszó vektor   szögsebesség- csúszó vektor  

 nyomatéki erő pár -  szabad 

vektor  

Nyomatéki forgás pár vagy nyomatéki haladó 

mozgás sebesség  -  szabad 

vektor  

Fő vektor és fő nyomatéki erő , 

   

Fő vektor és fő nyomatéki forgás  

;   

Lemma a párhuzamos  erő átvitelről  Az  szögsebesség vektor helyes párhuzamos 

átvitele  

A paralelogramma erő axiomája  A szilárd test forgásának összegzése a tengely 

metszet körül  

A párhuzamos erő összegzése. Párhuzamos erő 

középpont  

A test forgásának összegzése párhuzamos erők 

körül. Nyomatéki sebesség középpont  

Tétel az erő rendszerről a dinamikus csavarnál  A szilárd test haladó és forgó mozgásának 

összegzése. Kinematikus csavar  

Statikus invariáns. A terület erő rendszerének 

legegyszerűbb kifejezése  

Kinematikus invariáns. A test legegyszerűbb 

mozgása  

A statika általános tétele (Poison tétel)  A szilárd test haladó és forgó mozgásának 

befejezett számának összegzéséről szóló tétel  

A központ változásának fő pillanata 

  

A sebesség összegzéséről szóló tétel 

 vagy 

  

 

Definíció: 

A szerkezetről a földre átadott erőket akció erőknek, a földről a szerkezetre átadott erőket reakció 

erőknek nevezzük. 

Definíció: 

A szerkezetet a földre összekapcsoló kényszereket, külső kényszereknek, a szerkezeti elemeket 

egymáshoz kapcsolódó kényszereket pedig, belső kényszereknek nevezzük. 
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Definíció: 

A szerkezetre átadódó erőket a külső kényszerekről, külső kapcsolati erőknek, vagy külső 

reakcióknak nevezzük. 

A belső kényszereknél pedig, belső kapcsolati erőknek, vagy belső reakcióknak nevezzük. 

Definíció: 

A terheket és a földről a szerkezetre átadódó erőket, külső erőknek nevezzük. 

A szerkezet két összekapcsolt egymásra átadódó erőket belső erőknek nevezzük. 

 

7.1.A szerkezetek statikai jellemzése 

Megkülönböztethetjük a szerkezet és a feladat statikai jellemzését. 

A szerkezet statikai jellemzéséhez, csak a szerkezet adatait kell ismernünk. 

A szerkezet statikai jellemzéséhez a szerkezet adatain kívül a testnek adatait is ismernünk kell. 

Definíció: 

A feladatot statikailag határozottnak nevezzük, ha a felírható statikai egyenletrendszernek egyértelmű 

megoldása van. 

Definíció: 

A feladatot statikailag határozatlannak nevezzük, ha a felírható statikai egyenletrendszernek van 

megoldása, de nem egyértelmű. 

Definíció: 

A feladatot statikailag túlhatározottnak nevezzük, ha a felírható statikai egyenletrendszernek nincs 

megoldása. 

Definíció: 

Egy szerkezet statikailag határozott, ha bármely teherből ébredő reakciókat és kapcsolati erőket 

csupán az egyensúlyi egyenletek segítségével egyértelműen meg lehet határozni. 

Definíció: 

A szerkezet statikailag határozatlan, ha található olyan külső teher, hogy a belőle ébredő reakciókat és 

kapcsolati erőket csupán az egyensúlyi egyenletek segítségével ugyan meg lehet meghatározni, de nem 

egyértelműen. 

Definíció: 

Egy szerkezet statikailag túlhatározott, ha található olyan külső teher, hogy a belőle ébredő reakciókat 

és kapcsolati erőket csupán az egyensúlyi egyenletek segítségével nem lehet megoldani. 
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7.2. A szilárd testek egyensúlyának álltalános feltételei 

1. Az egyensúly álltalános feltételei 

a) A rögzített tengelyel rendelkező szilárd test egyensúlyban van, amennyiben a testre ható erők 

eredője és a tengelyen ébredő ellenerője egyenlő egymással, azaz a testre ható összes erő eredője nulla. 

A tesre ható erőknek a tengelyre vonatkoztatott forgatónyomatékainak algebrai összege nulla. 

b) A szabad szilárd test egyensúlyban van, ha a testre ható erők eredője nulla. 

Hogyha a testre ható erő forgatónyomatékának algebrai összege a szilárd test bármely pontjára nézve 

egyenlő nullával. 

c) Erőpár hatására a szilárd test nincs egyensúlyban. Az erők eredője nulla, viszont a 

forgatónyomaték nem egyenlő nullával. 

Az erőpár forgató hatását ki lehet egyensúlyozni egy másik forgatónyomatékkal. 

 

2. Az egyensúlyi helyzetek 

A szilárd testek egyensúlyi helyzetei lehetnek: 

a) Biztos (stabil) 

Ha a test tömegközéppontja a felfüggesztési pont alatt van a kimozdított test súlypontja emelkedik, mjd 

visszatér az eredeti helyzetbe. 

b) Bizonytalan (instabil, labilis) 

Ha a test tömegközéppontja a felföggesztési pont felett van a kimozdított test súlypontja mélyebbre 

kerül és nem tér vissza az eredeti helyzetbe. 

c) Közömbös (indiferens) 

Indiferens egyensúlyi helyzetet akkor kapunk, ha a test tömegközéppontja a test felfüggesztési 

pontjában van. 

 

3. Állásszilárdság 

a) Biztos egyensúlyi helyzet 

A test biztos egyensúlyi helyzetben van, ha a nehézségi erő hatásvonala az alátámasztási felület 

kerületén belül van. 

b) Bizonytalan egyensúlyi helyzet 

A test bizonytalan egyensúlyi helyzetben van, ha a súlyerő hatásvonala az alátámasztási felület kerületén 

kívűl van. 

c) Közömbös egyensúlyi helyzet 

A test közömbes egyensúlyi helyzetben van, ha a súlyerő hatásvonala áthalad az alátámasztási felület 

területén. 
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7.3. Kötések és reakciók 

Az anyagi pontok rendszerét akkor nevezzük szabadnak, ha az anyagi pontok mozgását semmi 

sem korlátozza.  

Azokat a testeket vagy mezőket, melyek korlátozzák az anyagi pont mozgását, kötésnek nevezzük. 

A kötések lehetnek szilárdek vagy rugalmasak. A kötés reakciója az az erő, amivel a kötés hat az 

anyagi pontra, vagy az anyagi pontok rendszerére.  

Szilárd test és nem szabad rendszer esetén az erők két félék lehetnek: aktívak és a kényszerek 

reakciói. 

Az aktív erők nem függenek a kötésektől, és gyorsulást idézhetnek elő. 

A reakcióerőket passzív erőknek is nevezik, mert csak akkor hatnak, ha a testre az aktív erők 

hatnak. 

Akxióma (felszabadítás a kötések alól) 

Az anyagi pontok vagy szilárd test mechanikai állapota megváltoztatása nélkül, a kötés hatását 

felcserélhetjük a reakciójára. 

Ebből az következik, hogy a nem szabad anyagi pontot, az anyagi pontok rendszerét és a szilárd 

testet úgy is tanulmányozhatjuk, mintha szabadok lennének, ha felszabadítjuk őket a kötések alól és 

azokat reakcióerőkre cseréljük. 

Akxióma (az új kötések ráhelyezéséről).  

Az anyagi pontok rendszerének vagy a szilárd testek egyensúlya nem bomlik meg, ha új kötéseket 

helyezünk rá. 

Akxióma  

Ha egy deformálható test egyensúlyban van, akkor úgy is egyensúlyban marad, ha úgy 

tanulmányozzuk, mint egy abszolút szilárd testet, miközben nem változtatjuk meg a formáját, méreteit 

és a térben való helyzetét. 

 

7.4. A statika alapvető tételei 

Tétel 

Az erő hatása a szilárd testre nem változik meg, ha az erőt áthelyezzük a hatásvonala 

mentén bármilyen pontba. 

Bizonyítás 

Tegyük fel, hogy a testre valamilyen A pontban hat egy F erő (7.1. ábra). Kiválasztunk a 

hatásvonalon valamilyen B pontot, amelyen két erő hat F és –F Ezek az erők kiegyenlítik egymást. Az A 

pontban F erő és a  B pontban – F kiegyenlítik egymást. (F, -F))=0 

Marad  az F erő a B pontban.  

(bizonyítva) 



 91 

 

7.1. ábra 

 

Tétel 

Ha az abszolut szilárd test egyensúlyban van három nem párhuzamos erő hatása alatt, és két 

erőnek a hatásvonala metszi egymást, akkor minden erő egy síkban fekszik és a hatásvonalaik egy 

pontban metszik egymást. 

 

 

7.2. ábra 

 

Bizonyítás 

Tegyük fel, hogy a szilárd testegyensúlyban van három nem párhuzamos erő hatása alatt (F1, F2, 

F3) 

Az F1, F2 - egy síkban fekszik (7.2. ábra) 

Meghosszabítjuk az erők hatásvonalait, így az O pontban metszik egymást. (tétel szerint). 

Áthelyezzük az F1 és F2-t az eredőre R= F1+F2. Az új rendszer (F3, R) ekvivalens (F3, F1, F2).  

Ezek szerint a test egyensúlyban két erő hatása alatt: R, F3. Ez lehetséges, ha az R és az F3 

rendelkeznek egy általános hatásvonallal. 

Tehát mind a három erő F1, F2, F3 egy síkban fekszenek és az F3 erő hatásvonala áthalad az O 

ponton. 
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7.5. Kötések fajtái 

Amennyiben a kötés egy ideálisan sima felület, akkor az érintkezési pontja (A) a felületnek és a 

testnek szabadon csúszkálhat rajta. 

Ha a kötést cérnával vagy huzallal (kötéllel, lánccal) valósítják meg, akkor feltesszük, hogy az  

súlytalan és hajlékony. A huzal reakciója a felfüggesztési pont felé irányul. 

Ha a kötés egy érdes felület, akkor az N reakciót felírhatjuk Rn – normál és Rt-érintő segítségével. 

Ebben az esetben az Rt - a súrlódás. 

A kötések lehetnek cilindrikus vagy szférikus csuklók. Csapágyak esetén a reakció merőleges az 

Oz-re. A szférikus csapágyak esetén a reakció irányát az Oy, O x, Oz  szerint írjuk le. A súlyát figyelmen 

kívül hagyjuk, és feltesszük, hogy a végein csuklók vannak. Az ideális rúd reakciója a rúd mentén 

irányul. 
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