
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 

1.(a) 

Rugalmas hullámok 

Utolsó módosítás: 2012. szeptember 28. 

Dr. Márkus Ferenc 
BME Fizika Tanszék 



A deformálható testek mozgása (1) 

 

 

    A Helmholtz-féle kinematikai alaptétel:  

 A deformálható test elegendően kicsiny térfogatának általános 

helyzetváltozása összetehető egy haladó mozgásból 

(transzlációból), egy forgásból (rotációból) és három egymásra 

merőleges irányban való megnyúlásból ill. összehúzódásból 

(dilatációból ill. kontrakcióból). 
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A deformálható testek mozgása (2) 

A rugalmas közeg kiszemelt P0(0,0,0) pontja kis környezetének 

P(x,y,z) pontja végezze az s=(ξ,η,ζ) elmozdulást. A P0 pont környeze-

tében az elmozdulás vektor komponenseit Taylor-sorba fejthetjük: 
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Az első sorban a –                    és                   –,  

 

 

a másodikban a   –                    és                   –,  

 

 

a harmadikban    –                     és                  –  

 

 

zérusösszegű kifejezéspárok bővítésével, valamint a zárójelek 

lábánál lévő 0 index elhagyásával: 
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A deformálható testek mozgása (3) 
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A deformálható testek mozgása (4) 
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Az elmozdulás három összetevőre bontható. Az 

értékek a transzlációs (haladó) mozgás x, y és z komponensei. A 

fenti egyenletekben álló első szögletes zárójelbeli kifejezéseken 

megjelenő 
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A deformálható testek mozgása (5) 

a szögelfordulásokat adják meg. 
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Ha ezt  az elmozdulást elosztjuk a hozzá tartozó rövid 

időtartammal, akkor a kinematikából ismert    

A vektorszorzás használatával ellenőrizhető, hogy a formulák első 

zárójeles kifejezései az rotációval kapcsolatosak: 

Zárt alakban 
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A deformálható testek mozgása (6) 

sebesség kifejezésre jutunk.  
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A második szögletes zárójelben álló kifejezések a teljes elmozdu-

lás deformációból származtatható részei: 
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A deformálható testek mozgása (7) 



Az itt bevezetett mennyiségek: 
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A deformálható testek mozgása (8) 
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A mennyiségekből képezhető a deformációs tenzor (nyúlási vagy 

dilatációs tenzor), amely mindig szimmetrikus: 

A deformálható testek mozgása (9) 
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Ezzel a deformációhoz tartozó elmozdulás 

Ezzel a Helmholtz-tételt bebizonyítottuk. 
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A kontinuumok mozgásegyenlete (1) 
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A kontinuumok mozgásegyenletének leszármaztatásához Newton 

II. axiómáját terjesztjük ki. Az így kapott egyenletet a 

kontinuumok Cauchy-féle mozgásegyenletének nevezik. Integrális 

alakja: 

Itt       a gyorsulás,        a felületi erőkhöz tartozó (szimmetrikus) 

feszültségtenzor 

         a tömegegységre ható (fajlagos) erő a térfogati erő  
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A kontinuumok mozgásegyenlete (2) 
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A felületi integrált a Gauss-tétel értelmében térfogati integrállá 

alakítva, majd az integrálást „elhagyva” a mozgásegyenlet 

differenciális alakjához jutunk 

Ez az egyenlet formálisan leírja minden kontinuum általános 

mozgását, de a konkrét feladatok megoldásához meg kell mon-

dani, hogy mi a kapcsolat az    deformációtenzor és a      fe-

szültégtenzor között, azaz mi a kapcsolat az elmozdulás és az 

erőhatás között? Ez lényegében a konstitutív (anyag-)egyenlet 

megkeresését jelenti. 
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A deformáció és feszültség kapcsolata (1) 
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Ha homogén izotróp testek vizsgálatára szorítkozunk (és most itt 

főleg az izotrópia a lényeges), akkor főtengelyrendszerben a 

feszültségek és elmozdulások kapcsolatai az alábbi módon 

fogalmazhatók meg: 

Itt az a, b és c paraméterek kapcsolják össze a különböző fizikai 

mennyiségeket. 



Az izotrópia miatt b=c (az első index-szel szemben a másik kettő 

egyenrangú), így pl. 

Az a és b együtthatók helyett szokás a  
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A deformáció és feszültség kapcsolata (2) 
   

jelöléseket használni. Az így bevezetett állandók közös össze-

foglaló neve: Lamè-állandók. A három egyenletre összefoglalva: 

Dr. Márkus Ferenc 
BME Fizika Tanszék 



14 

A deformáció és feszültség kapcsolata (3) 
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A főtengelyrendszerről áttérve – kihasználva, hogy a feszültség-

tenzor és a deformációtenzor szimmetrikus – kapjuk: 



A deformáció és feszültség kapcsolata (4) 
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Zárt formulában összefoglalva: 



A rugalmas test mozgásegyenletei (1) 
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Szilárd testek esetén kis elmozdulásokat feltételezve:  

A feszültségtenzor komponenseit kifejezzük az elmozdulás vektor 

komponenseivel: 



A rugalmas test mozgásegyenletei (2) 
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Az x irányú elmozduláshoz tartozó mozgásegyenlet ezt követően 

úgy írható, hogy 

Behelyettesítés után: 



A rugalmas test mozgásegyenletei (3) 
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Hasonlóan számolhatók ki az y és z irányú elmozdulásokhoz 

tartozó mozgásegyenlet: 

Itt a rövidítés végett célszerű bevezetni a  

Laplace-operátort. 



Az eredményeket egy zárt formulába összefoglalva írhatjuk. Ezt 

az egyenletet a rugalmas testek mozgásegyenletének nevezik: 

A rugalmas test mozgásegyenletei (4) 
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Gyakorlati okokból célszerűbb a Lamé-állandók helyett a Young-

modulus és a Poisson-szám használata: 



Egy speciális eset 
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Tételezzük fel, hogy nem hatnak tömegerők (f = 0) és a defor-

mációból eredő jelterjedés x tengely irányú. Ekkor a 

parciális deriváltak zérusok, így a fenti mozgásegyenletek az alábbi 

alakokra egyszerűsödnek: 

Milyen mozgást írnak le 

ezek az egyenletek? 



Kérdések  

Mit állít Helmholtz tétele? 

Mi a kontinuumok általános mozgásegyenlete (Cauchy-féle 

mozgásegyenlet). A mechanika mely axiómája van kiterjesztve e 

mozgásegyenletben? Milyen két nagy csoportra osztjuk az erőket e 

leírásban? 

A kontinuumok általános mozgásegyenlete a feszültségeket (feszültség 

tenzort) tartalmazza. Milyen lépéseket kell tenni, hogy a mozgásegyenlet 

megoldható legyen? (→ a feszültségek helyett az elmozdulásokkal 

kapcsolatos deformáció tenzort kell bevezetni a leírásba) 

Milyen a feszültségtenzor és a defomációtenzor kapcsolata? 

Homogén izotróp test esetén hány rugalmassági állandóra van 

szükségünk a mozgás leírásához? 

Hogy néz ki a rugalmas kontinuumok mozgásegyenlete? 
(folyt. köv.) (A ilyen színnel írt kérdések a mélyebben érdeklődők részére vannak. ) 
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