
labda és -ütô). Ha a második test áll, akkor egyszerûen
visszapattan az elsô. Ha pedig a második test egy irány-
ban halad az elsôvel, de fele akkora sebességgel (v2 =
v1/2), akkor az elsô test megáll az ütközés után.

Mi a feltétele annak, hogy a második test álljon
meg, ha azonos nagyságú sebességgel ütköznek a tes-
tek? Legyen v1 = v és v2 = −v1 = −v. Ezekkel a második
test sebessége:

Tehát 3m1 = m2 adódik, azaz akkor teljesül, ha a

(20)
0 = v′2 =

2 m1 v − m2 − m1 v

m1 m2

,

ebbôl 2 m1 v − m2 − m1 v = 0.

második test tömege az elsô test tömegének három-
szorosa.

Tetszôleges k esetére is tudunk számolni. A válto-
zás a tömegközépponti rendszerben az ütközés utáni
lendület, illetve sebesség nagyságának megállapításá-
nál van. A sebességek:

Ekkor

(21)

u′1 = −k
m2 v1 − v2

m1 m2

=
k m2 v2 − v1

m1 m2

és

u′2 = −k
m1 v2 − v1

m1 m2

=
k m1 v1 − v2

m1 m2

.

(22)

v′1 = u′1 vTKP =

=
k m2 v2 − k m2 v1

m1 m2

m1 v1 m2 v2

m1 m2

=

=
m1 − k m2 v1 (1 k ) m2 v2

m1 m2

,

valamint

Ha k = 0, visszakapjuk a tökéletesen rugalmatlan

(23)

v′2 = u′2 vTKP =

=
k m1 v1 − k m1 v2

m1 m2

m1 v1 m2 v2

m1 m2

=

=
(1 k ) m1 v1 m2 − k m1 v2

m1 m2

.

esetet, ha k = 1, a tökéletesen rugalmas esetet.
Itt is igaz, hogy numerikus feladatokban nyugodtan

számolhatunk az algoritmussal, gyorsabban eredmény-
hez juthatunk és még a képletre sem kell emlékeznünk.

Hogy a tömegközépponti rendszerrel mennyire ha-
tékonyan lehet dolgozni, arra jó példa lehet a Mikola
Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 33.
döntôjének mérési feladata. Itt két pénzérme ütközteté-
sébôl tudtunk érdekes információkat kiolvasni [6, 7].

Remélhetôen sikerült meggyôznünk a cikk olvasóit a
módszer egyszerûségérôl és fontosságáról. Ismereteink
alapján már azon is elgondolkodhatunk, hogy a mo-
dern gyorsítókban (LEP, LHC) miért a tömegközéppon-
ti rendszerben ütköztetik a részecskéket, holott koráb-
ban a fix céltárgy volt szokásban. Ne feledjük, hogy itt
a részecskék összenergiáját használják fel!
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