
Tudod-e? 

A tömeg változása a s e b e s s é g függvényében 
Ebben a cikkben arra törekszünk, hogy igazoljuk, miért kell elfogadni  a 

tömegnek a sebességtói való függését  és milyen következményeket hoz magával 
a relativisztikus mechanikában. Feltételül kell szabni azt, hogy az olvasó a 
Lorentz-transzformációkat  ismeri, és ennek egyik következményét a sebességek 
összetevési törvényét. 

Jelöléseink a megszokottak: S  egy nyugalomban levó'nek tekintett tehetetlen-
ségi rendszer és a hozzá kötött xOy derékszögű koordinátarendszer, az S' 
rendszer állandó u úgynevezett transzport sebességgel halad az 5-hez képest. Az 
S  '-hez az x'O'y' koordináta rendszert kötjük, amelynek tengelyei párhuzamosak 
az xOy tengelyeivel, valamint az u transzportsebesség az Ox tengellyel, (sík-
mozgást vizsgálunk, így z tengelyre nincs szükség). 

Legyen v ' sebességű 5-ben az O'x' tengelyen mozgó anyagi pont, ennek 

sebessége az S-ben: 

Vizsgáljuk a tömegpontok plasztikus ütközését. És ezt tegyük először a 
newtoni dinamika keretében. A Galilei transzformáció  és az abból következő 
sebességösszetevési törvény oda vezet, hogy newtoni dinamika törvényei egy-
formán  érvényesek az S  és S'  rendszerekben (invariánsok). 

Modellünk a következő: az S'rendszer O'x' tengely mentén azonos m tömegű 
golyók: v'1 = u illetve v'2 = - u sebességgel mozogva plasztikusan ütköznek. 
Ebben a rendszerben az impulzus megmaradás törvénye érvényesül, 

mu + m(-n)  = (2m)  0 = 0 
mivel az ütközés után egy 2m tömegű és v ' - 0 sebességű golyót kapunk. 

A Galilei transzformációnak  megfelelően  az S-ben a modellesemény lefolyása 
a következő: 

— az első golyó m tömegű sebessége v1 = 2u közeledik a második m tömegű 
és álló golyóhoz v2 = 0 és így egy 2m tömegű és v = u sebességű testet kapunk 
és így az impulzusmegmaradás törvénye újra érvényes, de más alakban: 

m 2u + m 0 = (2m)  u, 
ahol a bal és jobb oldal újra egyenlő, de már nem 0 mint az S'-ben. 

A testek tömegét sebbesség függetlennek  tekintettük (lásd az 1. ábrát). 
Második lépésben számoljunk a relativisztikus sebességösszeadási képlettel, 

a tömegek legyenek sebesség függetlenek.  Az S-ben az első golyó 

sebességű, míg a másik se-

bességű, míg a 2m tömegű golyó, ütközés utáni sebessége 

mivel ennek sebessége az S-ben v'=0  volt. így, ha a tömeg sebesség független, 



1. ábra 

Az impulzusmegmaradás az S'-ben a jó érzés szerint elfogadott  törvényét, (azaz 
a két golyó ütközése csakis egy álló új golyót okozhat), csak úgy menthetjük 
meg, ha elfogadjuk  azt, hogy a testek tömege sebességfüggől.  Ha feltételezzük, 
hogy a testek tömege m, a következő törvény szerint változik a sebességgel: 

ahol mo a nyugalmi tömeg az S rendszerhez képest, v a test sebessége S-hez 
képest, c a fénysebesség,  akkor minden menthető. 

Ezek szerint az S-ben említett golyók tömegei egyformák: 

, ahol mo a golyók nyugalmi tömege. 

Az impulzus S-ben megmarad, ha , vagy 

A második lépésben nyert sebesség felhasználásával  S-ben a tömegre felírható 
(lásd a 2. ábrát): 

az impulzusmegmaradás törvénye az S-ben lehetetlen, mert 

Nyilvánvalóan hamis, mivel -



Az egyenlőség érvényes. Ezzel állításunkat igazoltuk. Az impulzus megmarad, 
ha mind a sebességek összeadására, mind a tömeg sebességfüggésére  a rela-
tivisztikus képleteket használjuk. 

2. ábra 

Az impulzus S'-ben is nyilvánvalóan megmarad. 
Veres Zoltán 
tanár, Margitta 

Érdekességek a fenolok  világából 
Több mint hetven növényben (például, eper, mogyoró, szőlő) megtalálták a 

resevatrol nevű polihidroxi-aromás vegyületet. Összetétele a C14H12O3 moleku-
laképlettel írható le, szerkezete: 

A biológusok megállapították, hogy 
növényekben stressz vagy bizonyos 
fertőzések  esetén keletkezik. Például a 
szőlő héjában 50-100 μ.g is található, il-
letve vörös borban 1,5-3 mg literenként. Élettani hatásáról megállapították, hogy 
gyulladásgátló, befolyásolja  a lipoprotein metabolizmust, gátolja a vérlemezek 
összetapadását, antioxidáns és antimutagén hatása van, amivel bizonyos enzimek 
működését gátolja. Jövőt jósolnak a resevatrol tartalmú gyógyszerkészítmények-
nek, szív, s daganatos betegségek megelőző kezelésében. 

(Science, 1997 jan) 


