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alkalmazásához azonban szükséges a kinematika ismerete, a kinetikus és potenciális
energia megfelelő kifejezése és a tehetetlenségi nyomaték számítása, valamint helyesen
kell alkalmazni a differenciálási szabályokat (pl. összetett függvény deriválása).

A fenti példában láthattuk, hogy mozgás (rezgés) csak akkor jön létre, ha kitérítjük
a rendszert a stabil egyensúlyi helyzetéből és/vagy kezdeti sebességet adunk a hasábnak.
Ez utóbbi gyakran ütközéssel érhető el. Az ütközés tárgyalása azért is illeszkedik jól a
Rezgéstan tananyagába, mert a következő, 1.2 fejezetben bemutatandó ütközési modell a
rezgéstan eszköztárát felhasználva pontosítható – ezt a részletesebb modellt a 2.3.6 fejezetben
mutatjuk be.

1.2. Ütközés

1.2.1. Ütközési modell, alapfeltevések

Az ütközés során megváltozik az ütköző testek sebességállapota. A legegyszerűbb modell –
amit ebben a fejezetben ismertetünk – nem foglalkozik az ütközés időtartama alatt lejátszódó
folyamatokkal, csak egy számítási algoritmust ad, mellyel az ütközés előtti sebességállapot és
az ütközést jellemző CR ütközési tényező ismeretében kiszámítható az ütközésben résztvevő
testek ütközés utáni sebességállapota. Csak két test ütközésével foglalkozunk, azaz kizárjuk
azt az esetet, amikor három vagy több test egyszerre vesz részt az ütközésben.

A továbbiakban [Ω1; cS1]S1
és [Ω2; cS2]S2

a két test ütközés előtti, míg [ω1; vS1]S1
és

[ω2; vS2]S2
a testek ütközés utáni sebességállapotát jellemző vektorkettősöket jelöli, ahol S1

és S2 a két test súlypontja. Akkor jöhet létre ütközés, ha a két test érintkezik és a testek
érintkezési pontjainak a sebessége eltérő.
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1.2. ábra. Két test ütközése. Az ábrán a testek ütközés előtti sebességállapotát
ábrázoltuk; n a közös érintőre merőleges ütközési normálist jelöli.

A modell felállítása során az alábbi feltevésekből indulunk ki:

1. Az ütközés olyan rövid idő alatt játszódik le, hogy a testek közben nem mozdulnak el
(három vagy több test együttes ütközését is ezért zárjuk ki).

2. Az ütközés során olyan nagy erők lépnek fel, hogy közben minden más erő elhanya-
golható. Kivételt képezhetnek a test valamely pontját a helytálló környezethez rögzítő
kényszerekben ébredő reakcióerők.
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3. Az ütköző testek az érintkezési pont környékén (lokálisan) deformálódnak. Ettől a
ponttól távolabb már elhanyagolhatónak tekintjük a deformációkat, ezért alkalmaz-
hatjuk a sebességállapot számítására a merev testek kinematikája keretében tanult
összefüggéseket. A tehetetlenségi nyomaték változását is elhanyagoljuk, ugyanebből az
okból.

4. Az ütközést a CR ütközési tényezővel jellemezzük, amiből következtetni lehet az ütközés
során bekövetkező mechanikai energiaveszteségre. Az ütközési tényező a testek anyagi
tulajdonságaitól és az ütközés körülményeitől függően a következő értékeket veheti fel:

• rugalmas testek: CR = 1, tökéletesen rugalmas ütközés,

• képlékeny testek: CR = 0, tökéletesen rugalmatlan ütközés,

• részben rugalmasan, részben képlékenyen deformálódó testek: 0 < CR < 1.

Az ütközés során fellépő erők nagyságát nem vizsgáljuk ebben a modellben, azonban
maga az ütközési tényező függhet az átadódó erő nagyságától. Gondoljunk például
egy gépkocsi karosszériájára, mely kis erők hatására rugalmasan, nagy erők hatására
képlékenyen deformálódik (behorpad).

5. Az érintkezési pontban fellépő súrlódási erőt elhanyagoljuk. Következésképpen, nem
adódik át erő a közös érintő síkkal párhuzamosan, csak az érintő síkra merőleges n
ütközési normális irányában. Sima felszínű testek vagy egy sima és egy „csúcsos” (éles)
felszínű test közös érintősíkja egyértelműen meghatározható az érintkezési pontban.
Két csúcs érintkezése – ahol nem definiálható a közös érintő – csak nulla valószínűséggel
következhet be.

6. Síkbeli ütközésekre korlátozódunk, tehát feltesszük, hogy az ütközési normális mindkét
test súlyponti tehetetlenségi fősíkjába2 esik és a testek az ütközés előtt is ezzel a síkkal
párhuzamos síkmozgást végeznek.

Az ütközés utáni sebességállapot számítási algoritmusa különböző ütközés típusok esetén
más és más lehet. Fontos, hogy még egymással ütköző testek esetében is előfordulhat, hogy
a két test szempontjából különböző típusú az ütközés! A legegyszerűbb ütközés típus a
centrikus ütközés, az összes többi ütközési problémát is erre vezetjük vissza.

1.2.2. Centrikus ütközés

Egy test szempontjából centrikus az ütközés, ha a test egyik pontja sem rögzített és a
súlypontja rajta van az ütközési normális hatásvonalán.

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor mindkét test szempontjából centrikus az ütközés.
Ilyen pl. két szabadon mozgó homogén golyó vagy korong ütközése, amit az 1.3 ábra szem-
léltet.

Mivel az ütközés erejéhez képest minden más erő elhanyagolható, az ütközés ereje pedig
belső erő, két test centrikus ütközése során a teljes impulzus (lendület) megmarad:

m1vS1 + m2vS2 = m1cS1 + m2cS2. (1.1)

2A tehetetlenségi fősík két főtehetetlenségi irány által kifeszített sík. A harmadik főirány erre a síkra me-
rőleges, ugyanúgy, mint az ütközés során átadódó nyomaték. Így a feltevésből következően mind kinematikai,
mind dinamikai értelemben síkmozgást végez az ütköző test.
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1.3. ábra. Két golyó ütközése. Csak az n irányú sebességkomponensek változnak,
a közös súlypont cS sebessége állandó marad, azaz cS = vS .

A két testből álló rendszer közös súlypontjának helyvektora definíció szerint

rS =
m1rS1 + m2rS2

m1 + m2

,

tehát a közös súlypont sebessége az ütközés előtt, illetve az ütközés után ennek idő szerinti
differenciálásával kapható:

cS =
m1cS1 + m2cS2

m1 + m2

és vS =
m1vS1 + m2vS2

m1 + m2

.

Ebből következik, hogy

cS(m1 + m2) = m1cS1 + m2cS2 és vS(m1 + m2) = m1vS1 + m2vS2. (1.2)

A fenti képleteket összevetve az impulzusmegmaradást kifejező (1.1) egyenlettel, arra jutunk,
hogy a két test közös súlypontjának a sebessége nem változik az ütközés során:

cS = vS. (1.3)

Az ütköző testekre ható erő nem ismert. Feltéve, hogy ennek az erőnek a nagysága egy
F (t) függvény szerint változik és az ütközés a t0 pillanattól a t0 + τ pillanatig tart, az egyes
testek impulzusának megváltozása – ami szintén párhuzamos az n ütközési normálissal, az 5.
feltevés miatt – az erőimpulzussal vagy más néven erőlökéssel fejezhető ki:

∆I1 ≡ m1vS1 − m1cS1 = −n
Z t0+τ

t0

F dt és ∆I2 ≡ m2vS2 − m2cS2 = n
Z t0+τ

t0

F dt. (1.4)

A fenti egyenlet felírása során feltételeztük, hogy az n ütközési normális az 1-es test felől
a 2-es test felé mutat. Természetesen fordított irányban is felvehető az ütközési normális; az
n vektor tulajdonképpen a sebességek számításához használt koordináta-tengelyt definiálja.
Az ütközés erejének hatásvonala egybeesik az n ütközési normális hatásvonalával, ezért a
testek súlypontjainak n irányú sebességkomponensei megváltoznak. Centrikus ütközés esetén
a súlypontok rajta vannak n hatásvonalán, tehát az ütközés során fellépő erő nyomatéka
mindkét test súlypontjára nulla. Mivel a modellben elhanyagolhatónak tekintjük az ütközés
ideje alatt ható más erőket, a testek perdülete megmarad, szögsebességük nem változik:
ω1 = Ω1, ω2 = Ω2.
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A kísérleti tapasztalatok szerint a a súlypontok sebességeinek n irányú komponenseiből
képzett

CR =
vSin − vSn

vSn − cSin

, i = 1, 2 (1.5)

ütközési tényező egy adott anyagpárra mindig közelítőleg ugyanakkora értékű3, bármelyik
test sebességeit helyettesítjük is be. Itt cSin és vSin (i = 1, 2) a két test S1 illetve S2

súlypontjának n irányú sebességkomponensét jelöli az ütközés előtt és után, míg vSn = cSn

a közös súlypont sebességének n irányú komponense.
Az ütközési tényezőnek egy adott anyagpárra történő kísérleti meghatározása után az

ilyen anyagokból készült testek ütközés utáni sebessége az alábbi képletekkel számítható:

vS1n = vSn + CR(vSn − cS1n) és (1.6)
vS2n = vSn + CR(vSn − cS2n).

A fenti képletek alapján a következő módon képzelhetjük el az ütközés folyamatát: a tes-
tek az ütközés első szakaszában benyomódnak és sebességük normális komponense megválto-
zik. Ez addig tart, amíg el nem érik a közös súlypont vSn sebességét, azaz sebességváltozásuk
ezalatt vSn − cSin, i = 1, 2.

Az ütközés második szakaszában a benyomódott testek részben visszanyerik eredeti alak-
jukat. Mivel a testek között az ütközés teljes időtartama alatt csak nyomóerő hathat, a
sebességük továbbra is ugyanolyan értelemben változik (nő vagy csökken) mint az ütközés
első szakaszában, de a nem tökéletesen rugalmas deformáció miatt már nem következik be
ugyanakkora sebességváltozás, csak annak a CR ≤ 1-szerese.

Maxwell-ábrák

Az (1.6) képletek megjegyzése helyett javasolt egy egyszerűen áttekinthető grafikus szerkesz-
tési eljárás alkalmazása, az ún. Maxwell-ábra rajzolása. A Maxwell-ábra nagy előnye, hogy
szemléletesen ábrázolja az ütközés két szakaszában lejátszódó folyamatokat.

A szerkesztés lépései az 1.4 ábra alapján a következők:

• Felvesszük az n ütközési normálist és egy O pontjából (mint origóból) felmérjük a
súlypontok ütközés előtti sebességvektorait: cS1, cS2. A vektorok végpontjait M1-gyel
és M2-vel jelöljük.

• (1.2) alapján kiszámítjuk a közös súlypont cS ≡ vS sebességét és szintén berajzoljuk
az ábrába. A vektor végpontja az S pont.

• A cS1 és cS2 vektorok M1 és M2 végpontjain át párhuzamosokat húzunk n-nel, az S
ponton keresztül pedig merőlegest állítunk n-re. A behúzott egyenesek metszéspontjait
jelöljük P1-gyel és P2-vel.

• Az ütközés során a sebességvektorok n-re merőleges irányú komponensei nem vál-
tozhatnak, tehát az ütközés utáni sebességvektorok végpontjai is rajta lesznek az n-
nel párhuzamos egyeneseken, a Q1 és Q2 pontokban. Mivel P1M1 = vSn − cS1n és
Q1P1 = vS1n − vSn, az ütközési tényező értelmezése alapján Q1P1 = CR P1M1 és
Q2P2 = CR P2M2, tehát az ütközés utáni sebességvektorok végpontjai meghatározha-
tók.

3Az ütközési tényező számos tényezőtől függhet (például az ütközés erejétől), de ezt sok esetben elhanya-
golhatjuk.
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1.4. ábra. Maxwell-ábra és egyszerűsített Maxwell-ábra szerkesztése.

Mivel a sebességvektoroknak csak az n irányú komponensei változnak, gyakran csak egy
egyszerűsített Maxwell-ábrát rajzolnak. Ehhez az n ütközési normálissal párhuzamosan két
segédegyenest kell rajzolni, melyeken a két test megfelelő sebességkomponenseit tüntetjük
fel. A szerkesztés lépései megegyeznek az általános eset lépéseivel. Ha a két segédegyenes
n-től mért távolsága arányos az m1 és m2 tömegekkel és a cS1n, vS1n sebességeket az m2-vel
(!) arányos távolságban felvett egyenesre, a cS2n, vS2n sebességeket pedig az m1-gyel arányos
távolságban felvett egyenesre rajzoljuk fel, akkor az ütközés előtti- és utáni sebességvekto-
rok végpontjait összekötő egyenesek éppen a közös súlypont sebességét megadó vektor S
végpontjában metsződnek.

A fejezetben ismertetett eljárások akkor is használhatók, ha az ütközésben részt vevő
egyik test tömegét végtelenül nagynak tekinthetjük – például ha falnak vagy a talajnak
ütközik egy test. Ekkor a nagy tömegű test sebessége nem változik, így akár el is hagyható
a Maxwell-ábra arra vonatkozó része.

Az ütközési tényező mérése

Az ütközési tényező méréséhez lapot és m1 tömegű golyót készítünk az ütköző testek anya-
gából. A lapot végtelen nagy m2 tömegűnek tekinthető alapra helyezzük és a golyót H
magasságból leejtjük, mely h magasságig pattan vissza.

A munkatétel alapján

m1gH =
1
2

m1c2
1, (1.7)

amiből a golyó becsapódásának sebessége |c1| =
√

2gH. Ehhez hasonlóan, a visszapattanás
sebessége |v1| =

√
2gh.
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Mivel az álló alap tömegét végtelen nagynak tekintjük (m2 ≈ ∞ és c2 = 0), a közös súly-
pont sebessége is nulla: vS = 0. Felhasználva az (1.6) képletet, a golyó visszapattanásának
sebessége kifejezhető az ütközési tényezővel is:

v1 = 0 + CR(0 − c1) = −CRc1, (1.8)

azaz

CR =
|v1|
|c1|

=
√

2gh√
2gH

=

s

h

H
. (1.9)

ÁBRA: Maxwell-ábra ehhez az esethez.

1.1. megjegyzés: A golyó leesésének ideje a magasság gyökével arányos:

1
2

gt2
H = H ⇒ tH =

s

2H

g
(1.10)

és hasonlóan számítható a felpattanás th ideje is. Ebből következik, hogy a leesés és a
rákövetkező felpattanás idejének aránya

th

tH
=

s

h

H
= CR. (1.11)

A felpattanás után újra leesik a test, ami szintén th ideig tart. Az egymás utáni idők mértani
sorozatot alkotnak CR hányadossal. Figyelembe véve, hogy a leesés ideje tH , az utána követ-
kező i-edik felpattanás és újabb leesés együttes ideje pedig 2tHCi

R, a modell szerint végtelen
sok ütközés játszódik le véges idő alatt:

tössz =
∞X

i=1

2tH Ci
R + tH = 2tH

1
1 − CR

+ tH . (1.12)

Ezt a jelenséget tapasztalhatjuk, amikor ping-pong labdát pattogtatunk egy asztalon: a
folyamat végén jól hallhatóan sűrűsödnek az ütközések. ♣

Speciális esetek

Érdemes megvizsgálni a tökéletesen rugalmas (CR = 1) és a tökéletesen rugalmatlan (CR =
0) ütközések eseteit az 1.6 képletek alapján.

• Ha CR = 1, akkor

vS1n = vSn + (vSn − cS1n) ≡ 2vSn − cS1n és
vS2n = 2vSn − cS2n.

Következésképpen, tökéletesen rugalmas ütközés esetén

vS1n − vS2n = cS2n − cS1n, (1.13)

azaz a két test ütközés előtti és utáni relatív sebessége ugyanakkora nagyságú, de
ellentétes irányú.

Ha a két tökéletesen rugalmas test tömege egyenlő, akkor (1.2) miatt vSn = (cS1n +
cS2n)/2, amiből vS1n = cS2n illetve vS2n = cS1n. Tehát ebben a speciális esetben a két
test sebességet cserél.
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• Ha az ütközés tökéletesen rugalmatlan, azaz CR = 0, akkor

vS1n = vSn + 0(vSn − cS1n) ≡ vSn és
vS2n = vSn.

Ez azt jelenti, hogy mindkét test ütközés utáni sebessége megegyezik a közös súlypont
sebességével, a két test szorosan egymás mellett marad.

Fontos speciális eset az ún. egyenes ütközés esete, amikor a súlypontok sebességének
nincs érintő irányú összetevője, azaz pl. cS1 = cS1n és vS = vSn. Ekkor a testek ütközés
előtti kinetikus energiája összesen

Te =
1
2

�

m1c2
S1 + m2c2

S2

�

, (1.14)

a tökéletesen rugalmatlan ütközés után pedig

Tu =
1
2

(m1 + m2) v2
S ≡ 1

2
(m1cS1 + m2cS2)2

(m1 + m2)
. (1.15)

A fenti két egyenlet alapján meghatározható az ütközés során bekövetkező energiavesz-
teség:

∆E = Tu − Te = −1
2

m1m2

m1 + m2

(cS1 − cS2)2. (1.16)

Ebből a képletből látható, hogy ha a 2-es indexű test az ütközés előtt nyugalomban
volt (cS2 = 0), akkor

∆E = Tu − Te = − m2

m1 + m2

1
2

m1c2
S1 ≡ − m2

m1 + m2

Te, (1.17)

azaz a maradó alakváltozásra jutó energia a testek tömegarányától függ, amit a műszaki
alkalmazásokban a célnak megfelelően választhatunk meg. Például ha a szög-kalapács
ütközést tökéletesen rugalmatlannak tekintjük, akkor a fenti formula szerint minél
nagyobb m1 tömegű kalapácsot érdemes használnunk, ha az a célunk, hogy minél
kisebb legyen az m2 tömegű szög maradó deformációja (ne görbüljön el).

Ezzel szemben kovácsoláskor éppen a munkadarab deformációjára szeretnénk fordítani
az ütközés előtti mozgási energia minél nagyobb részét. Mivel a munkadarab tömege
általában nem változtatható, azt nagy tömegű üllőre helyezve érhető el a megfelelő
tömegarány.

1.2.3. Álló tengely körül elforduló test ütközése

Számos ütközési problémában az egyik – vagy mindkettő – test egy rögzített tengely körül
képes elfordulni. Ebben az esetben nem alkalmazható közvetlenül az (1.6) képlet, hiszen az
ütközés során a csuklóban is az ütközési erőnek megfelelő nagyságrendű erő alakulhat ki, ami
nem hagyható figyelmen kívül. Ezt az esetet is szeretnénk visszavezetni centrikus ütközésre.

Tegyük fel, hogy a vizsgált test az O csukló körül tud elfordulni. Ütközés előtti szög-
sebessége Ω1 – ez meghatározza sebességállapotát, hiszen vO = 0 –, az O ponton átmenő,
Ω1-gyel párhuzamos tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka pedig Θo1. Célunk az
ütközés utáni szögsebesség meghatározása.
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S

O

T1

l

mT 1
R t0+τ

t0
F(t) dt

cS1

Ω1

n

m1, Θs1

1.5. ábra. Álló tengely körül elforduló test ütközése.

Ha az ütközésben résztvevő másik testről az 1.5 ábrának megfelelően F(t) erő adódik
át az ütközés τ ideje alatt, akkor a perdülettétel miatt az O pontra számított perdület
megváltozása az F(t) erő O ponton átmenő tengelyre számított nyomatékának idő szerinti
integrálja

∆Πo1 ≡ Θo1ω1 − Θo1Ω1 = −l
Z t0+τ

t0

F (t) dt, (1.18)

ahol l az F(t) erő hatásvonalának (azaz az n ütközési normálisnak) az O csuklótól mért
távolsága. A negatív előjel annak felel meg, hogy az 1.5 ábrán az óramutató járásával
ellentétes forgásirányú Ω1 szögsebességgel ellentétes a nyomatéklökés iránya.

A levezetés egyszerűsítése érdekében vegyünk fel egy T1-gyel jelölt, ún. ütközési talppon-
tot, melyet az O pont n-re történő merőleges vetítésével kapunk, tehát OT1 = l. Az (1.18)
egyenlet átírható a következő alakba:

Θo1

l2
(lω1) − Θo1

l2
(lΩ1) = −

Z t0+τ

t0

F (t) dt. (1.19)

A zárójeles kifejezések a talppont ütközés előtti és utáni sebességét adják meg, hiszen cT 1 =
lΩ1 és vT 1 = lω1. Bevezetve az

mT 1 =
Θo1

l2

redukált tömeget, az

mT 1vT 1 − mT 1cT 1 = −
Z t0+τ

t0

F (t) dt (1.20)

egyenletre jutunk, ami ugyanolyan alakú, mint a centrikus ütközésre kapott (1.4) egyen-
letek. Következésképpen, az álló tengely körül elforduló testet egy T1 pontban lévő, mT 1

tömegű pontszerű testtel helyettesíthetjük, ami már centrikusan ütközik. Ennek a helyet-
tesítő testnek ugyanakkora az O pontra számított tehetetlenségi nyomatéka, mint a valódi
testnek, ezért azt tökéletesen helyettesíti a perdülettételben. A kinematikai számítások során
természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy az O pont sebessége nulla marad.

A fentiek alapján a feladat megoldásának algoritmusa a következő:

1. A T1 talppont meghatározása: az O tengelytől merőlegest bocsátunk az n ütközési
normálisra.

2. Az mT 1 = Θo1/l2 redukált tömeg meghatározása, ahol l a talppont távolsága a ten-
gelytől.
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3. A talppont ütközés előtti sebességének meghatározása: cT 1 = lΩ1.

4. Ha a másik test is álló tengely körül tud elfordulni, akkor értelemszerűen meg kell
határozni a megfelelő T2 talppontját, mT 2 redukált tömegét és a cT 2 sebességet.

5. Most már visszavezettük a feladatot két mT 1 illetve mT 2 tömegű, cT 1 illetve cT 2 sebes-
ségű test centrikus ütközésére. A közös súlypont sebességét a

cS =
mT 1cT 1 + mT 2cT 2

mT 1 + mT 2

képlet segítségével határozzuk meg.

6. A centrikus ütközési feladat megoldása Maxwell-ábrával vagy az (1.6) képlettel. Ered-
ményként megkapjuk a talppont ütközés utáni vT 1 sebességét.

7. Az ütközés utáni szögsebesség számítása: ω1 = vT 1/l.

1.2.4. Excentrikus ütközés

Ha a test egyik pontja sem rögzített és az ütközési normális nem megy át a test súlypontján,
akkor az ütközés excentrikus. Ahogy korábban már említettük, ez a besorolás nem magát az
ütközést, hanem az abban részt vevő test szerepét jellemzi. Például egy teniszütőnek csapó-
dó teniszlabda szempontjából az ütközés centrikus, az ütő szempontjából pedig excentrikus.
Egy hintára felugró kisgyerek esetében pedig a hinta szempontjából álló tengely körül el-
forduló test ütközéséről, a gyerek szempontjából pedig excentrikus ütközésről beszélhetünk.
Ezért a továbbiakban csak egy darab testre írjuk fel a megfelelő egyenleteket, így a fizikai
mennyiségek indexeit is elhagyjuk. Síkbeli ütközésekre korlátozódunk, tehát feltesszük, hogy
az ütközési normális a test súlyponti tehetetlenségi fősíkjába esik.

Ezúttal nincs a testnek rögzített pontja, ezért mind az impulzustételt, mind a súlypontra
felírt perdülettételt fel kell használnunk:

∆I ≡ mvS − mcS =
Z t0+τ

t0

F(t) dt, (1.21)

∆ΠS ≡ ΘSω − ΘSΩ = rSA ×
Z t0+τ

t0

F(t) dt ≡ rSA × ∆I, (1.22)

ahol rSA a súlypontból az F(t) erő támadáspontjába mutató vektor. Ez az erő adódik át az
ütközésben részt vevő másik testről. A fentiek szerint

vS − cS =
1
m

∆I és (1.23)

ω − Ω =
1

Θs
rSA × ∆I. (1.24)

Most is hasonlóan járunk el, mint az álló tengely körül elforduló testek vizsgálata so-
rán: egy helyettesítő testet keresünk, mellyel visszavezethető az ütközés a centrikus ütközés
esetére.

Ehhez a testnek egy olyan pontját kell megkeresnünk, aminek a sebessége az átadódó ∆I
erőlökéssel arányosan változik, ahol az arányossági tényező a megfelelő – egyelőre ismeretlen
– mT redukált tömeg reciproka, ugyanúgy, mint az (1.20) képletben. A keresett T pontot
most is ütközési talppontnak nevezzük.
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S

K

Thull

T

p

q
t n

cS1

Omega1

erolokes

cK1n

vT1n

A T pont ütközés előtti és utáni sebessége kifejezhető a súlypont sebességével és a szög-
sebességgel:

cT = cS + Ω × rST , (1.25)
vT = vS + ω × rST . (1.26)

Innen a sebesség megváltozása

vT − cT = vS − cS + (ω − Ω) × rST . (1.27)

Az (1.23) és (1.24) egyenletek alapján

vT − cT =
1
m

∆I +
1

Θs
(rSA × ∆I) × rST . (1.28)

A hármas vektoriális szorzatot kifejtve,

vT − cT =
� 1

m
+

1
Θs

(rSArST )
�

∆I − 1
Θs

rSA(rST ∆I). (1.29)

Ez a kifejezés akkor lesz arányos a ∆I erőlökéssel, ha a második tag nulla, azaz ha rST ⊥ ∆I.
Mivel az erőlökés az ütközési normálissal párhuzamos, az ütközés talppontját a súlyponton
átmenő, ütközési normálisra merőleges egyenesen kell keresnünk. A redukált tömeg pedig

1
mT

=
1
m

+
1

Θs
(rSArST ) ⇒ mT =

m Θs

Θs + m rSArST
=

m Θs

Θs + m q t
, (1.30)

ahol t a talppont súlyponttól mért távolságát, q pedig az ütközési normális súlyponttól mért
(ismert) távolságát adja meg.

A talppont helyének meghatározásához figyelembe kell vennünk, hogy egy szabadon moz-
gó merev test dinamikailag nem helyettesíthető egyetlen tömegponttal. Ezért egy olyan
helyettesítő testet konstruálunk, ami két darab, mT és mK tömegű tömegpontból áll, úgy,
hogy a teljes tömege, tehetetlenségi nyomatéka és súlypontjának helye megegyezzen az ere-
deti testével. Egy ilyen test dinamikailag egyenértékű az eredeti testtel.

A helyettesítő test súlypontja csak akkor eshet egybe az eredetivel, ha az mK tömegű
testet is a súlyponton átmenő, n-re merőleges egyenesen keressük. Ennek a K pontnak a
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súlyponttól mért távolságát p-vel jelölve, a fentiek alapján az alábbi egyenletrendszer írható
fel:

mT =
m Θs

Θs + m q t
,

mT + mK = m,

mT t2 + mKp2 = Θs, (1.31)
mT t − mKp = 0.

Az (1.31) egyenletrendszert megoldva, a következő eredmények adódnak az ismeretlen
mT , mK , t és p mennyiségekre:

mT =
m Θs

Θs + m q2
, t = q, mK =

m2q2

Θs + m q2
, p =

Θs

mq
. (1.32)

Ebből következik, hogy az ütközés talppontja az ütközési normálison helyezkedik el (t = q).
Az ütközési talppont mellett bevezetett K pontot lökésközéppontnak nevezik. Ez a pont

azzal a különleges tulajdonsággal rendelkezik, hogy ütközés előtti és utáni sebessége meg-
egyezik. Ennek belátásához alkalmazzuk a K pontra az (1.29) képletet (a második tag itt is
nulla, mert rSK ⊥ ∆I):

vK − cK =
� 1

m
+

1
Θs

(rSArSK)
�

∆I. (1.33)

Mivel rSArSK = −qp és p = Θs

mq
,

vK − cK =
� 1

m
− 1

Θs

qp
�

∆I =
 

1
m

− 1
Θs

q
Θs

mq

!

∆I = 0. (1.34)

A lökésközéppont megkeresésének számos műszaki alkalmazása lehetséges. Például ha azt
szeretnénk, hogy egy tengely körül elforduló test ütközése során az ütközésből csapágyerők
ne keletkezzenek, akkor célszerű a tengelyt a lökésközépontba helyezni. Ugyanezt az elvet
használhatjuk ki a kalapács használata során, mikor a szerszám nyelét ott fogjuk meg, ahol
a kezünkre lökések nem adódnak át.

A feladat megoldásának algoritmusa (most 1-es indexszel jelölve az excentrikusan ütköző
testet) a következő:

1. A T1 talppont meghatározása: az S1 súlypontból merőlegest bocsátunk az n ütközési
normálisra.

2. Az mT 1 = ΘS1/q2 redukált tömeg meghatározása, ahol q a talppont távolsága a ten-
gelytől.

3. A talppont ütközés előtti normális sebességkomponensének meghatározása: cT 1n =
cS1n + qΩ1.

4. A lökésközéppont normális sebességkomponensének meghatározása: cK1n = cS1n−pΩ1.

5. Ha a másik test szempontjából is excentrikus az ütközés, akkor értelemszerűen meg
kell határozni a megfelelő T2 talppontját, mT 2 redukált tömegét és a cT 2n, cK2n sebes-
ségeket.
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6. Most már visszavezettük a feladatot két mT 1 illetve mT 2 tömegű, cT 1n illetve cT 2n

sebességű test centrikus ütközésére. A közös súlypont normális irányú sebességkompo-
nensét a

cSn =
mT 1cT 1n + mT 2cT 2n

mT 1 + mT 2

képlet segítségével határozzuk meg.

7. A centrikus ütközési feladat megoldása Maxwell-ábrával vagy az (1.6) képlettel. Ered-
ményként megkapjuk a talppont ütközés utáni vT 1 sebességét.

8. Az ütközés utáni szögsebesség számítása során azt használhatjuk ki, hogy a lökéskö-
zéppont sebessége nem változik: ω1 = (vT 1n − cK1n)/(p + q).

Hirtelen rögzítés

A műszaki gyakorlatban olyan ütközési esetekkel is találkozhatunk, amikor egy mozgó test
valamely A pontját hirtelen rögzítjük – például beleakad valamibe a test vagy nekiütközik
a helytálló környezetnek. Síkbeli ütközések esetében azt használhatjuk ki, hogy a rögzítés
során fellépő erő A ponton átmenő tengelyre számított nyomatéka nulla. Következésképpen,
az A pontra számított DA kinetikai nyomaték is nulla. A kinetikai nyomaték és a perdület
derivált közötti összefüggés szerint

DA = Π̇A + vA × mvS, (1.35)

tehát nulla nyomaték esetén
Π̇A = −vA × mvS. (1.36)

Az ütközés során rövid idő alatt nullára csökken a vA sebesség. Ha az ütközés során végig
vA k vS – ez az alkalmazások során gyakori –, akkor a perdület derivált végig nulla marad,
azaz az A pontra számított perdület állandó, ami alapján meghatározható a test rögzítés
utáni szögsebessége.

Amennyiben nem párhuzamos az A pont sebessége a súlypont sebességével, a perdü-
let derivált nem lesz nulla az ütközés időtartama alatt. Azonban figyelembe véve, hogy az
ütközés általában nagyon rövid idő alatt játszódik le, a perdület megváltozása elhanyagol-
hatónak tekinthető, így ebben az esetben is kihasználható az A pontra számított perdület
megmaradása.

1.3. Mechanikai lengőrendszerek

A fizikai világ bonyolultsága miatt a jelenségek leírásához modelleket kell felállítanunk, me-
lyek a vizsgálataink szempontjából lényeges tulajdonságokat ragadják meg. A mechanika
korábban vizsgált fejezeteiben számos modellt ismertünk meg, pl. a rúd-, lemez-, anyagi
pont- és merev test modellt. A rezgéstanban talán még absztraktabbak a modellek, mint a
mechanika más területein, ezért általában a mozgásegyenlet felírása – azaz a modell paramé-
tereinek a meghatározása – a legnehezebb a feladatok megoldása során. A mozgásegyenlet
megoldása már számos – a gyakorlatban fontos – modell esetében egyszerű végképletekkel
megadható. A fentiek alapján a rezgéstani feladatok mérnöki megoldása az alábbi lépésekben
történik (lásd 1.6 ábra):


