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1. Bevezetés
Két szilárd test érintkezésekor sok érdekes fizikai jelenség játszódik
le: súrlódási kölcsönhatás, ütközések, a testek összetapadhatnak.
Összetettségük miatt ezeket a jelenségeket a mérnökök és tudósok
gyakran fenomenologikus modellekkel írják le. Így például az érint-
kező felületeket gyakran ideálisan merev testekként modellezik, az
ütközéseket pillanatszerűnek feltételezik, és a súrlódást legtöbbször
statikus súrlódástörvénnyel (pl. Coulomb) írják le.

A disszertáció ütközésekkel és az általuk kiváltott dinamikai je-
lenségekkel foglalkozik. A többi kontakt-jelenség az egyszerűség ked-
véért a modellekben nem szerepel. Ideálisan merev testeket vizsgá-
lok súrlódás és összetapadás nélkül, pontszerű érintkezésekkel, és
az ütközések során rögzített értékű newtoni ütközési együtthatóval.
Ezek az egyszerű modellek is sok érdekes dinamikai jelenséget mu-
tatnak. Például egy ideálisan merev labda a padlóra ejtve végtelen
sok ütközésen megy keresztül, amik véges idő alatt lejátszódnak. Ezt
Zénó jelenségnek, vagy Zénó-viselkedésnek nevezik eleai Zénó görög
filozófus után. Ez a jelenség fontos szerepet játszik merev testek
dinamikájában, mivel ez a természetes útja annak hogy két merev
test tartós érintkezésbe kerüljön egymással [3, 2, 6]. Ráadásul az
egyszerű modellek használata esetén is lehet megoldatlan problémá-
kat találni. Nagyon kevés munka [4, 5] adott analitikus eredmé-
nyeket ütközési sorozaton átmenő merev testek végállapotára, és a
szakirodalomban nem található nyoma annak, hogy olyan rendsze-
rekkel foglalkozott volna valaki ahol az ütköző pontok sorrendjének
meghatározása nem triviális. Ezt a hiányt az magyarázza, hogy az
ütközések sorrendje és a létrejövő viselkedés rendkívül érzékeny a
kezdőfeltételek kis megváltozására is.

A disszertáció első része az ütközések által kiváltott dinamika el-
méleti vizsgálatával foglalkozik, majd néhány lehetséges alkalmazás
bemutatása következik.
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2. Merev test ütközési sorozatai, külső erők
hiányában

Munkám során áttekintettem a merev rudak síkbeli mozgásával kap-
csolatos meglévő eredményeket, ha a rúd két végpontja közel egy
időben ütközik egy rögzített síkkal és csak a kapcsolati impulzusok
hatnak a rúdra külső erőként. Ebben az egyszerű rendszerben az
ütközések sorrendje egyértelmű: a végpontok felváltva ütköznek a
síkkal. Az egyszerűség ellenére érdekes jelenséget figyelhetünk meg
a modellben: a test fizikai jellemzőinek függvényében két eltérő vég-
állapota lehet a mozgásnak. Az egyik a nyugalom a támasztó felüle-
ten, amit végtelen sok ütközésen keresztül ér el, ezt a továbbiakban
teljes ütközési sorozatnak (complete chatter, CC) nevezem. A má-
sik kimenetel a test felpattanása a támasztó felületről, mely véges
számú ütközés után következik be. Ezt a továbbiakban nem teljes üt-
közési sorozatnak (incomplete chatter, ICC) hívom. Míg tetszőleges
testnek létezik olyan kezdőfeltétele, melyből kiindulva ICC-n megy
keresztül, a CC-re ugyanez nem igaz. Ha a testhez létezik olyan
kezdőfeltétel amiből a mozgás CC-re vezet, akkor azt mondjuk hogy
a test rendelkezik pattogási stabilitással (chattering stability).

Ennek a stabilitásnak a kérdését korábban kis elfordulások fel-
tételezésével vizsgálták [4, 5]. Ez jogos feltevés, hiszen a közel víz-
szintesen földet érő bot mozgása során az elfordulások végig kicsik
maradnak. Megkötötték továbbá, hogy a bot kezdeti sebességállapo-
ta transzláció, így analitikus előrejelzést adtak a mozgás kimenetelét
illetően (CC vagy ICC). Erre az eredményre új bizonyítást adtam
(amely összetettebb rendszerekre is alkalmazható), valamint felol-
dottam a bot kezdősebességére vonatkozó korábbi megkötést, ezzel
meghatározva mozgás kimenetelét tetszőleges kezdeti sebességálla-
pot és testjellemzők esetén:

1. Tézis (Baranyai, Várkonyi (2018a)). Merev, tükör-szimmetrikus
rúd mozgását vizsgáltam miközben végpontjai közel egy időben ütköz-
nek egy síkkal külső erők hiányában. Megadtam az ütközést leíró U0

illetve a tükrözést leíró P leképezéseket, és megmutattatm, hogy a
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rúd akkor és csak akkor rendelkezik pattogási stabilitással, ha U0P
leképezésnek van invariáns kúpja. Megmutattam továbbá, hogy pon-
tosan mely kezdőfeltételek vezetnek teljes ütközési sorozatra.

Kettőnél több érintkezési ponttal rendelkező testek esetén az üt-
közési sorozat teljességét nem vizsgálták korábban. A dolog nehéz-
sége abban rejlik, hogy egy adott ütközés után a következő ütközés
helyét megállapítani nem triviális kérdés. Ennek a megoldására egy
nem-determinisztikus modellt vezettem be, ami a mozgást csak a
sebességtérben vizsgálja (a teljes állapottér helyett). A korábban
említett invariáns kúpok természetes általánosításaként bevezettem
a leképezések és kúpok által alkotott párok halmazához tartozó ef-
fektíve invariáns kúp fogalmát.

Egy másik jellemzője ezeknek a rendszereknek, hogy kétféleképp
tudnak végtelen sok ütközésen keresztülmenni. A már említett teljes
ütközési sorozaton kívül részlegesen teljes ütközési sorozaton (parti-
al complete chatter, PCC) is keresztülmehetnek. Ennek során két
érintkezési pont végtelen sok ütközés után nyugalomba kerül a tá-
masztósíkon, míg a test többi része mozgásban marad. Hasonlóan
a pattogási stabilitáshoz, azt mondjuk hogy a test részleges pattogá-
si stabilitással (partial chattering stability) rendelkezik, ha léteznek
kezdőfeltételek amelyek CC-re vagy PCC-re vezetnek. A disszertáci-
óban elégséges feltételeket adtam, amik egy test részleges pattogási
stabilitását garantálják. Továbbá néhány különleges esetben kizár-
tam PCC létét, így elégséges feltételét adtam a pattogási stabilitás-
nak is.

2. Tézis (Baranyai, Várkonyi (2018a)). Merev, kettőnél több üt-
közési ponttal rendelkező körszimetrikus testek mozgását vizsgáltam
miközben azok ütközési pontjai közel egy időben ütköznek egy síkkal
külső erők hiányában és

a) Bevezettem az effektíve invariáns kúp fogalmát és numerikus
algoritmust dolgoztam ki mely ellenőrzi egy leképezés- és kúp-
családhoz tartozó effektíve invariáns kúp létét.
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b) Megadtam mátrixok egy ütközést és különböző forgatásokat rep-
rezentáló {U0R

i} i = {1, 2, . . . , n−1} családját, illetve n−1
db kúp {Ci} családját, melyek {U0R

i} egyes elemeihez tartozó
geometriai feltételeket fejeznek ki. Ezt felhasználva felállítot-
tam azt a sejtést, hogy az alábbi három állítás egyenértékű:

(i) a test részleges pattogási stabilitással rendelkezik

(ii) U0R mátrix domináns sajátértéke pozitív és valós

(iii) az {U0R
i}, {Ci} halmazoknak létezik effektíve invariáns

kúpja.

Ezen kívül megmutattam, hogy (iii) =⇒ (i), továbbá az n = 4
esetben megmutattam, hogy (ii) =⇒ (iii).

c) Megmutattam továbbá, hogy részlegesen teljes ütközési sorozat
lehetetlen ha az U0R

n−1U0R mátrixnak van komplex saját-
értéke, ami mindig teljesül ha n > 3. Ezekben az esetekben a
részleges pattogási stabilitásból következik a pattogási stabilitás.

A disszertáció következő részében hasonló mozgást vizsgáltam,
de a gravitáció jelenlétében. A vizsgálatot egy sima felületen pör-
gő korong mozgásával kapcsolatos nyitott kérdések motiválták. Sík
felületen ferdén gördülve a korong gyakran köröket ír le. Ahogy fo-
lyamatosan csökken az energiája, a talajjal bezárt szöge egyre kisebb
lesz, míg az érintkezési pont egyre gyorsabban látszik haladni a ko-
rong kerületén, mígnem a mozgás hirtelen véget ér. Több korábbi
munka foglalkozott a szingularitásért és az érintkezési pont sebessé-
gének aszimptotikus viselkedéséért felelős domináns energiaelnyelő
mechanizmus azonosításával.

Míg a légellenállás [8, 1] és különböző súrlódásmodellek [7] vizs-
gálatára javasoltak modelleket a szakirodalomban, az ütközési ha-
tásának vizsgálatára nem. Ezt a hiányt két különböző modell vizs-
gálatával pótoltam: az egyik egy sík felületnek ütköző sok oldalú
szabályos sokszög, mely a korong geometriai tökéletlenség modelle-
zi, a másik pedig egy korong mely egy szabályos háromszöget alkotó
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1. ábra. Az Euler korong játék

három ponton ütközhet, és amely a talaj geometriai tökéletlenségét
modellezi (3. ábra).

Bár kísérletek és szimulációk során is tapasztalható volt a ko-
rong hullámzó, precesszáló mozgása, korábbi szerzők elhanyagolták
ezt a jelenséget és a mozgást periodikus gördülő mozgások egy pa-
raméteres családja mentén való lassú sodródással írták le, melyet az
energiaveszteség hajt. Az így leírt mozgás során a korong φxy ferde-
sége és az érintkezési pont φ̇ szögsebessége (lásd 2. ábra), valamint
az E(t) teljes mechanikai energiája

φxy = axy(tf − t)c (1)

φ̇z = az(tf − t)−c/2 (2)
E(t) = a(tf − t)c (3)

szerint változik [7], ahol t az idő, tf a szingularitás ideje, axy, az, a
pozitív konstansok, c exponens pedig az energia-disszipáló mecha-
nizmustól függ. A korábbi munkákban rámutattak arra is, hogy a
mozgás végén a legalacsonyabb exponenssel rendelkező energiaelnye-
lő mechanizmus lesz domináns a többi felett.

A korong ütközéseinek vizsgálatakor egy precesszió-mentes gör-
düléssel analóg speciális mozgásformát elemeztem Poincaré leképe-
zések segítségével. A mozgás létezése és fizikai lehetségessége mel-
lett lineáris stabilitásvizsgálatot is végeztem. Bizonyos esetekben a
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2. ábra. A gördülő korong jelölései. A periodikus, disszipáció nélküli
mozgáshoz konstans φxy és φ̇z értékek tartoznak

kimutattam a stabilitás hiányát, ezzel új lehetséges magyarázatot
adtam arra nézve, hogy a kísérletekben miért jelenik meg precesszió
a mozgás során.

3. ábra. A sík egyenetlenségeinek (n = 3) és a korong egyenetlensé-
geinek (n >> 3) idealizált modellje
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4. ábra. Bal: Az energiafüggvény korlátok közé szorítása Jobb: Az
energia-idő függvény log-log skálán ábrázolva egy numerikus szimu-
láció során

Mivel az ütközések pillanatszerűen nyelik el az energiát, a hoz-
zájuk tartozó energiafüggvény lépcsős függvény lesz. Két módszert
használtam, hogy ezek összehasonlíthatók legyenek a (3) alakú foly-
tonos függvényekkel. Az egyik a lépcsős függvény kétoldali korláto-
zása (3) alakú függvényekkel, a másik pedig numerikus szimulációk
adataira történő függvényillesztés (4. ábra).

Hasonlóan ahhoz, ahogy korábban a pattogó rúd esetén vizs-
gálták, a gravitáció szerepét is vizsgáltam a mozgás során, annak
reményében, hogy esetleg a 2. tézisben szereplő eredmények alkal-
mazhatóak a korongra. Új eredményeim összefoglalása a következő
tézisben található.

3. Tézis (Baranyai, Várkonyi (2017b)). Megvizsgáltam egy pörgő
korong mozgását a talaj illetve a korong geometriai tökéletlenségét
figyelembe vevő poligonális modellekkel. Megmutattam hogy mindkét
modell véges időbeli szingularitást mutat, amelynek során végtelen
sok ütközésen keresztül nyugalomba kerül a test. Továbbá,

a) Rámutattam, hogy kis geometriai tökéletlenségek magyarázhat-
ják a gördülő korong precessziós mozgásának kialakulását.
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b) A korong kis egyenlőtlenségeit leíró modell esetén megmutat-
tam, hogy a gravitáció hatása jelentős marad a teljes mozgás
ideje alatt, és a mechanikai energia függvény korlátozható ex-
ponenciális függvényekkel, c = 2 exponenssel. Emiatt nem az
ütközések okozta disszipáció a domináns energiaelnyelő mecha-
nizmus.

c) A talaj egyenetlenségeit leíró modell esetén megmutattam hogy
létezik olyan mozgás, ami során a gravitáció szerepe elhanya-
golhatóvá válik ahogy a test közeledik a szingularitáshoz, felté-
ve, hogy az inerciasugár és a korong sugarának aránya, illetve
az ütközési együttható kellően alacsony. Így a test mechanikai
energiáját két irányból korlátozó exponenciális függvények c ki-
tevője tetszőlegesen közel lehet 0-hoz, azaz az ütközések okzta
disszipáció lehet domináns energiaelnyelő mechanizmus. Ho-
mogén tömegeloszlású korong esetén azonban ez nagyon ala-
csony ütközési együtthatót igényel.
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3. Merev test és csatolt lengő rendszer üt-
közési sorozatai

Ezeket a vizsgálatokat a hordozható elektronikai eszközök ütközés-
állóságának javítása, mint ipari igény motiválta. Az ilyen eszközök
jellemzően tartalmaznak egy vagy több érzékeny alkatrészt (merev-
lemez olvasófej, nyomtatott áramkör ...), míg az eszköz váza illetve
a többi alkatrész mechanikai hatásokkal szemben lényegesen ellen-
állóbb. A vázat egy merev rúddal modelleztük, míg az érzékeny
alkatrészt egy rúdra rögzített lineáris lengő rendszerrel. A mozgás
során a vizsgált alkatrész érő igénybevétel jól közelíthető a lengő
rendszer legnagyobb (dimenziótlanított) kitérésével. Ezek után fel-
tehetjük a kérdést: hogyan válasszuk meg a modell paramétereket
(ρ̄ dimenziótlan inerciasugár, γ ütközési együttható, a lengő rend-
szernek a rúd súlypontjától mért r távolsága), hogy minimalizáljuk
a rúd pattogó mozgása közben fellépő legnagyobb kitérést?

5. ábra. Merev rúd és csatolt lengő rendszer

Mivel a rendszer összetett dinamikát mutat, esemény-vezérelt nu-
merikus szimulációkra szorítkoztunk. A rendszer mechanikai para-
métereit és kezdő feltételeit szisztematikusan változtattam, minden
paraméterkombinációhoz a rúd legkedvezőtlenebb kezdeti ferdeség
értékét kerestem meg, míg a leejtés kezdeti (dimenziótlan) magas-
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6. ábra. Maximális relatív kitérései a lengő rendszernek. Bal: a
lengő rendszer a rúd közepén. Jobb: a lengő rendszer a rúd szélén.

sága változatlan maradt. A szimulációk eredményeit az 6. ábrán
látható sokk-térképek segítségével összesítettem. Jól látható, hogy
a rúd fizikai jellemzői és a lengő rendszer helye nagy hatással van az
alkatrészt érő igénybevételre, így a tervezés során ezek helyes meg-
választásával jelentősen javítható az eszköz ütésállósága. Az ered-
ményeimet az alábbi tézisben foglaltam össze:

4. Tézis (Baranyai, Várkonyi (2018b)). Hordozható elektronikai
eszközök érzékenye alkatrészeinek igénybevételét vizsgáltam az esz-
köz leejtése során. Az eszközt merev rúdként, az érzékeny alkatrészt
pedig a rúdra rögzített lengő rendszerként modellezve megmutattam,
hogy:

a) A tömegközépponttól távoli alkatrészek lényegesen nagyobb igény-
bevételnek vannak kitéve, mint a tömegközéppont közelében lé-
vők.

b) Az alacsony ütközési együttható mindig előnyös az ütközésvé-
delem szempontjából.
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c) Az alacsony inerciasugár előnyös ha az alkatrész a tömegkö-
zéppont közelében van és hátrányos ha attól távol.

4. Giroszkóppal ellátott merev test mozgá-
sa ütközések hatására

Ebben a részben egy korábbiakhoz szorosan kapcsolódó problémát
vizsgáltam, melynek motivációja az Európai Űrügynökség (ESA)
nemrég befejezett Rosetta küldetése volt. Ennek része volt az első
leszállási kísérlet egy üstökösön. A három lábú Philae leszállóegység
el is érte az üstököst, de az eredetileg tervezett rögzítőrendszer nem
lépett működésbe. Ezután a leszállóegység három órás, forgással és
ütközésekkel tűzdelt utazás után az üstökös egy ismeretlen pontján
került nyugalomba, ismeretlen helyzetben. A kommunikációt a le-
szállóegységgel csak hónapok után sikerült helyreállítani, az egység
helye pedig két éven keresztül ismeretlen maradt. Ez idő alatt alatt
fontos kérdés volt, hogy a sikertelen próbálkozásokat esetleg a Philae
nem megfelelő irányba álló antennája okozza-e, és hogy az ütközések
során az energiát biztosító napelemek nem sérültek-e meg.

Első ránézésre az üstökös mikro-gravitációs környezete tökéletes
hely az ütközési sorozatokat a gravitáció elhagyásával leíró modell al-
kalmazására. Az elméletünk azt jósolná, hogy a leszállóegység teljes
ütközési sorozaton megy keresztül. Valójában, bár a leszállóegység
elvesztette mozgási energiájának közel 90%-át, a maradék elég volt
hogy a mikrogravitációs környezetben nagy távolságra eljusson. A
látszólagos ellentmondást az elmélet és gyakorlat között több ténye-
ző is magyarázza. A lábak nem egy időben érték az üstökös felületét,
rugalmasak voltak, illetve a leszállóegység egy giroszkóppal volt fel-
szerelve, ami jelentősen befolyásolta a mozgását.

Munkámban megkíséreltem rekonstruálni az első földet érés utáni
forgó mozgást a rendelkezésünkre álló napelem teljesítmény adatok-
ból. A napelemek adataiból a nap helye megbecsülhető a leszálló
egység koordináta rendszerében, és ez összevethető a nap mozgásá-
val (a leszállóegység egén) a leszállóegység szimulált mozgása során.
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A kevés (egy mérés 2 percenként) és nem túl pontos adat miatt
statisztikai módszerekre kellett szorítkoznom, és a mozgásnak csak
részleges rekonstruálása volt lehetséges. Az eredményeimet az alábbi
tézisben foglaltam össze:

5. Tézis (Baranyai, Várkonyi, Balázs (2017a)). A Philae leszálló-
egység Churyumov-Gerasimenko üstökösre való leszállása során mért
napelem teljesítményadatokat és a leszállóegység forgó mozgásának
szimulációs eredményeit statisztikai módszerekkel összehasonlítva

a) Részlegesen rekonstruáltam a leszállóegység forgó mozgását. Meg-
mutattam hogy a földetérés után a leszállóegységnek legalább
0.18 rad/s szögsebessége volt, és az imbolygó mozgás miatt a
napelemekkel való ütközésnek jelentős veszélye állt fenn.

b) Javasoltam egy alternatív leszállási stratégiát, melyben a gi-
roszkóp a leszállóegység teljes nyugalmának eléréséig működik.
Ezzel a stratégiával kapcsolatban megmutattam, hogy csökken-
ti a napelemeket érő ütközés veszélyét, illetve hogy az üstökös
felületén a súrlódás vélhetően elég hogy a giroszkóp kikapcsolá-
sakor a leszállóegység ne jöjjön mozgásba.
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