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Klassisen mekaniikan synty;
aika ennen Newtonia

Klassisen mekaniikan muodostuminen
Newtonista Hamiltoniin 
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Vapausasteet

Esim. Matemaattinen heiluri, massapisteen 3-ulotteinen ongelma

Sidosehtoja
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Sidosehdot Newtonin mekaniikassa

Tällaiset sidosvoimat eivät siis tee työtä!
Kappaleen liiketila muuttuu sen kokonaisenergian pysyessä samana

On olemassa myös työtä tekeviä sidosvoimia (esim. kitkavoimat)

Sidosten luokittelu 
(N:n massapisteen systeemissä)

• esim. kiinteä kappale:

• esim. massapiste xy – tason yläpuolella:

• esim. heilurin varren pituus vakio:

• esim. heiluri, jonka varren pituus muuttuu
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Yleistetyt koordinaatit
Paikkakoordinaatit: (x,y,z), jolla pituuden dimensio (SI-yksikkö: m)
• aikaderivaat nopeuksia (m/s)

Kulmakoordinaatit (radiaani tai aste): esim. pallokoordinaateissa (r, , )
• aikaderivaatat kulmanopeuksia (rad/s, °/s)

Yleistetyt koordinaatit ovat fysikaalisista suureista muodostettuja muuttujia, jotka
• ovat toisistaan riippumattomia
• kuvaavat systeemin täydellisesti

Voivat olla paikka- tai kulmamuuttujia tai joitain muita fysikaalisia suureita

Tarkastellaan holonomisia sidoksia

joista jokainen vähentää riippumattomia muuttujia yhdellä
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ovat riippumattomia, joten käytetään
niitä yleistettyinä koordinaatteina
q1, q2, q3

d’Alambertin periaate

d’Alambert oletti, että kitkattomista sidoksista johtuvat 
voimat eivät tee työtä virtuaalisissa siirroksissa
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Þ d’Alambertin periaate

Siis Newtonin toinen laki seuraa d’Alambertin periaatteesta

Virtuaalinen työ
Ulkoisen voiman virtuaalisessa siirroksessa tekemä työ on
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Johdetaan Lagrangen liikeyhtälöt

Lähdetään liikkeelle d’Alambertin periaatteesta

Huom. 3-ulotteisessa avaruudessa jokaisen massapisteen jokaiseen
koordinaattiin liittyy sama massa (jotka oletetaan tässä vakioiksi)

tulon derivointisääntö

Johdetaan sitten pari aputulosta
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On saatu lasketuksi

Sijoitetaan tämä d’Alambertin yhtälöön
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yhtälöön

Sijoittamalla

Esim.: Hiukkanen homogeenisessa painovoimakentässä

vinon heittoliikkeen yhtälöt
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Esim. Matemaattinen heiluri Lagrangen formalismissa

Valitaan yleistetyksi koordinaatiksi heilahduskulma

Þ

Esim. Liikemäärämomentin säilyminen tasoliikkeessä
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Esim. Massapiste tasaisesti pyörivällä langalla
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Esim. Langalla yhdistetyt massat

Massat gravitaatiokentässä
m1 liukuu kitkattomalla levyllä xy-tasossa
lanka kulkee kitkatta levyn läpi poratun reiän läpi
m2 roikkuu tason alapuolella  langan varassa

Sitten taas sijoitetaan tämä Lagrangen yhtälöön ja lasketaan derivaatat

Nopeudesta riippuvat potentiaalit
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Elektrodynamiikan pikakurssi
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Kitkavoimat
Ol. N massapisteen systeemi ja suoraan nopeuteen verrannollinen kitkavoima:

Kaksi skalaarifunktiota L ja

Esim. Painovoimakentässä putoava kappale

No nämä nyt olisi voinut keksiä suoraankin!
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Muunnosyhtälöt pelkkään kulmamuuttujaan heilurin tapauksessa

Mutta osaisitko heittää lonkalta kitkaisen heilurin liikeyhtälön?


