
 

 

 

Töltött részecskék gyorsítása elektromos térben 

 

Írta: Kovács Tamás 

 

2019 

 

 

Ezt az oktatási anyagot a  

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete 

készítette. 

 

https://biophys.med.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biophys.med.unideb.hu/


Töltött részecskék gyorsítása elektromos térben 

Képletek és változók definiálása 

Az elektrosztatikus erőtér 

Egy elektrosztatikus erőtér elektromos erőt fejt ki a benne elhelyezkedő bármely töltéssel 
rendelkező testre. A tér egy adott pontján elhelyezkedő kis 𝑞0 próbatöltésre ható 𝐸 
elektromos erőtér nagysága definíció szerint a 𝑞0 töltésre ható 𝐹𝐸 elektromos erő és a 𝑞0 
töltés hányadosa: 

𝐸 =
𝐹𝐸

𝑞0
                                                                          (1) 

Az elektromos térerősség vektormennyiség és SI mértékegysége a newton/coulomb (N/C). 
Amennyiben a próbatöltés pozitív, az elektromos erőtér vektorának iránya megegyezik a 
töltésre ható elektromos erő irányával. 
Amennyiben a töltések adott elrendeződéséből származó elektromos erőtér nagysága ismert 
a tér adott pontján, az ott elhelyezkedő 𝑞0 töltésre ható elektrosztatikus erő meghatározható 
az (1)-es egyenlet átrendezésével: 

𝐹𝐸 = 𝑞0𝐸                                                                      (2) 
 

Az elektrosztatikus potenciális energia 

Ponttöltésekből álló rendszer elektromos potenciális energiája definíció szerint az a 
munkamennyiség, amely segítségével az adott rendszer előállítható egymástól végtelen 
távolságra elhelyezkedő ponttöltésekből. Ezzel összhangban, egy elektromosan töltött test 
elektrosztatikus potenciális energiája az a munka, melyet ahhoz kellene végeznünk, hogy a 
testet egy (jellemzően végtelen távoli) referenciapontból az aktuális helyzetébe mozdítsunk, 
akkor, ha nincs jelen más (nem elektrosztatikus) erő a művelet folyamán. 
Tehát lényegében az elektromos potenciális energia ezen folyamat során az elektrosztatikus 
erő által végzett munka ellentettje. 
Egy állandó nagyságú és irányú 𝐸𝑋 elektromos erőtérben egy 𝛥𝑥 elmozdulást végző 𝑞0 

töltéssel rendelkező test elektromos potenciális energiájának megváltozása 
𝛥𝑃𝐸 = −𝑞0𝐸𝑥𝛥𝑥                                                            (3) 

ahol 𝐸𝑥 az elektromos erőtér 𝑥 irányú komponense és 𝛥𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖  a töltés elmozdulása az 𝑥 

tengely mentén. 
 

Elektromos feszültség (potenciálkülönbség) 

Az elektromos potenciál az elektromos potenciális energiához szorosan kapcsolódó fogalom, 
hiszen lényegében az egységnyi töltésre jutó elektromos potenciális energiát jelenti. Az 𝐴 és 
𝐵 pontok közötti 𝛥𝑉 elektromos feszültség (potenciálkülönbség) a 𝑞 töltés elektromos 
potenciáljának megváltozása azon folyamatban, amely során az 𝐴 pontból a 𝐵 pontba jut, 
osztva a 𝑞 töltés nagyságával: 

𝛥𝑉 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 =
𝛥𝑃𝐸

𝑞
                                                        (4) 

Az elektromos feszültség SI mértékegysége a joule/coulomb, azaz volt (J/C vagy V). Mivel az 
elektromos potenciális energia skalármennyiség, az elektromos potenciál is az. 
Alternatív értelmezés szerint az elektromos potenciálkülönbség az egységnyi töltésre eső azon 
munka, amely ahhoz szükséges, hogy valamely erő a töltést az 𝐴 pontból a 𝐵 pontba juttassa 



az adott elektromos erőtérben. Ennek megfelelően 1 C töltés 1 J nagyságú energiára tesz szert, 
miközben 1 V-nyi elektromos potenciálkülönbségen halad át. 
Homogén elektromos mező (amely például két, egymással párhuzamos töltött lemez között 
található) esetén, amennyiben a (3) egyenletet elosztjuk a 𝑞 töltés nagyságával és a (4) 
egyenlettel kombináljuk, az elektromos potenciálkülönbség egy új értelmezését nyerjük: 

𝛥𝑃𝐸

𝑞
= 𝛥𝑉 = −𝐸𝛥𝑥                                                                 (5) 

Az (5) egyenlet alapján az elektromos potenciálkülönbség az elektromos erőtér és a távolság 
szorzata. Ebből következően az elektromos erőtér SI mértékegysége, a newton/coulomb 
megegyezik a volt/méter hányadossal: 1 N/C = 1 V/m. 
 

Munkavégzés elektromos térben 

Mivel a Coulomb-erő konzervatív és egy konzervatív erő által végzett munka csak a tárgy 
kezdeti és végső állapotától függ, az elektromos potenciális energia 𝛥𝑃𝐸 megváltozásának 
mértéke megegyezik az elektrosztatikus erő által végzett 𝑊𝐸𝐹  munka ellentettjével: 

𝛥𝑃𝐸 = 𝑃𝐸𝑓 − 𝑃𝐸𝑖 = −𝑊𝐸𝐹                                                      (6) 

ahol 𝑃𝐸𝑓 és 𝑃𝐸𝑖 a végső, illetve kezdeti állapotban mért elektromos potenciális energia, míg 

𝑊𝐸𝐹  az elektrosztatikus mező által a tárgyon végzett munka. 
 
Miért a mező által végzett munka ellentettje ΔPE? 
Ha egy test potenciális energiája nő (𝑃𝐸𝑓 > 𝑃𝐸𝑖), a mező negatív munkát végez a testen, 

miközben az a kezdeti helyzetéből a végső helyzetébe mozdul. A munka azért negatív, mert a 
tér az elmozdulás ellen hat, tehát a mező által kifejtett erő ellentétes az elmozdulással. 
 
Amennyiben egy kis pozitív töltés az 𝐴 pontból egy 𝐵 pontba jut egy állandó 𝐸 elektromos 
mezőben (például két egymással párhuzamosan elhelyezkedő, ellentétes előjelű, de azonos 
nagyságú töltéssel rendelkező lemez között), az elektromos erőtér által a töltésen végzett 𝑊𝐴𝐵 
munka egyenlő az elektromos erő elmozdulással párhuzamos 𝐹𝑥 komponensének és az 
elmozdulásnak (𝛥𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) a szorzatával: 

𝑊𝐴𝐵 = 𝐹𝑥𝛥𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)                                                     (7) 

Amennyiben kombináljuk a (7) és (2) egyenleteket, 

𝑊𝐴𝐵 = 𝑞0𝐸𝑥(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)                                                           (8) 

ahol  𝑞0 a tárgy töltése, 𝐸𝑥 pedig az elektromos erőtér vektorának 𝑥 irányú komponense. Az 
𝐸 elektromos erőtér nagyságával szemben az 𝐸𝑥 komponens pozitív és negatív is lehet az 𝐸 

irányától függően. Az egyenletben a 𝑞0 és 𝐸𝑥 tényezőkhöz hasonlóan a 𝛥𝑥 elmozdulás is 
iránytól függően lehet pozitív és negatív előjelű. 
Az elektromos erőtér által a nyugalomból felgyorsított részecske mozgási energiája az erőtér 
által a részecskén végzett munkával egyezik meg, vagyis egyenesen arányos a 
gyorsítófeszültség mértékével: 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑚𝑣2 = 𝑊𝐴𝐵 = 𝑞0𝐸𝑥(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝑞0𝛥𝑉                                  (9) 

ahol 𝑚 a részecske tömege és 𝑣 a mozgási sebessége. 
Ezek alapján definiálhatjuk az energia elektromosságtanban jellemzően használt 
mértékegységét, az elektronvoltot (eV). Az eV tehát olyan energiaegység, amely egyenlő azzal 
a kinetikus energiával, amelyet egy elektron nyer, amikor 1 V elektromos 
potenciálkülönbségen keresztül gyorsul. 
 



Mintafeladatok megoldással 

1. feladat 

Mekkora mozgási energiára tesz szert egy elektron 200 V-os gyorsítófeszültség hatására? 

Az elektron töltésének nagysága 1,60x10-19C. 

A (9) egyenlet alapján 

𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑞0𝛥𝑉 = 1,60 × 10−19 × 200 = 𝟑, 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟕𝑱 

2. feladat 

Milyen távolság szükséges ahhoz, hogy egy 5,00x10-19 C nagyságú és 3,00x10-25 kg tömegű 

próbatöltés 4,00x106 m/s sebességre gyorsuljon egy 6,00x105 N/C nagyságú elektromos 

erőtérben? 

A (9) egyenlet szerint 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝑞0𝐸𝑥𝛥𝑥 

Ezt átrendezve kifejezhető a szükséges távolság 

𝛥𝑥 =
𝑚𝑣2

2𝑞𝐸
=

3,00 × 10−25 × (4,00 × 106)2

2 × 5,00 × 10−19 × 6,00 × 105
= 𝟖, 𝟎𝟎 𝒎 

3. feladat 

Egy 3,60x10-19 C nagyságú próbatöltés 1000 V gyorsítófeszültség hatására 7,00x105 m/s 

sebességre gyorsul. Mekkora a próbatöltés tömege? 

A (9) egyenlet szerint 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝑞0𝛥𝑉 

Ebből kifejezve a töltés tömegét 

𝑚 =
2𝑞𝛥𝑉

𝑣2
=

2 × 3,60 × 10−19 × 1000

(7,00 × 105)2
= 𝟏, 𝟒𝟕 × 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈 

4. feladat 

Mekkora munkát végez a 300 V nagyságú gyorsítófeszültség a 4,00x10-19 C nagyságú 

próbatöltésen? 

Az (5) egyenlet alapján 

𝑊 = 𝑞𝛥𝑉 = 4,00 × 10−19 × 300 = 𝟏, 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟔𝑱 

 

5. feladat 

Milyen sebességre gyorsul fel egy proton 3 m távolság alatt, ha az elektromos tér 2,50x10-14 N 

erőt fejt ki rá? 



A proton tömege 1,67x10-27 kg. 

A (9) és (2) egyenlet kombinálásával 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝐹𝛥𝑥 

Ebből kifejezve a sebességet 

𝑣 = √
2𝐹𝛥𝑥

𝑚
= √

2 × 2,50 × 10−14 × 3,00

1,67 × 10−27
= 𝟗, 𝟒𝟖 × 𝟏𝟎𝟔𝒎/𝒔 

 

Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Mekkora mozgási energiára tesz szert egy elektron 300 V-os gyorsítófeszültség hatására? 

a) 4,80x10-17 J 

b) 3,20x10-17 J 

c) 300 J 

2. feladat 

Milyen távolság szükséges ahhoz, hogy egy 4,00x10-19 C nagyságú és 2,00x10-25 kg tömegű 

próbatöltés 6,00x106 m/s sebességre gyorsuljon egy 7,00x105 N/C nagyságú elektromos 

erőtérben? 

a) 25,8 m 

b) 12,9 m 

c) 2,14 m 

3. feladat 

Egy 5,40x10-19 C nagyságú próbatöltés 2000 V gyorsítófeszültség hatására 2,00x105 m/s 

sebességre gyorsul. Mekkora a próbatöltés tömege? 

a) 1,08x10-20 kg 

b) 2,70x10-26 kg 

c) 5,40x10-26 kg 

4. feladat 

Mekkora munkát végez a 150 V nagyságú gyorsítófeszültség a 8,00x10-19 C nagyságú 

próbatöltésen? 

a) 5,33x10-21 J 

b) 1,20x10-16 J 

c) 1,80x10-14 J 

5. feladat 

Milyen sebességre gyorsul fel egy proton 2 m távolság alatt, ha az elektromos tér 1,50x10-14 N 

erőt fejt ki rá? 



a) 3,59x1013 m/s 

b) 5,99x106 m/s 

c) 4,24x106 m/s 

6. feladat 

Mekkora mozgási energiára tesz szert egy elektron 400 V-os gyorsítófeszültség hatására? 

a) 1,60x10-17 J 

b) 6,40x10-17 J 

c) 400 J 

7. feladat 

Milyen távolság szükséges ahhoz, hogy egy 5,40x10-19 C nagyságú és 6,00x10-25 kg tömegű 

próbatöltés 8,00x106 m/s sebességre gyorsuljon egy 9,00x105 N/C nagyságú elektromos 

erőtérben? 

a) 25,8 m 

b) 39,5 m 

c) 19,8 m 

8. feladat  

Egy 7,20x10-19 C nagyságú próbatöltés 1500 V gyorsítófeszültség hatására 3,00x105 m/s 

sebességre gyorsul. Mekkora a próbatöltés tömege? 

a) 2,40x10-26 kg 

b) 4,80x10-26 kg 

c) 3,60x10-26 kg 

9. feladat  

Mekkora munkát végez a 250 V nagyságú gyorsítófeszültség az 1,80x10-19 C nagyságú 

próbatöltésen? 

a) 4,50x10-17 J 

b) 5,40x10-17 J 

c) 3,60x10-17 J 

10. feladat  

Milyen sebességre gyorsul fel egy elektron 4 m távolság alatt, ha az elektromos tér 1,20x10-18 

N erőt fejt ki rá? 

a) 3,25x106 m/s 

b) 4,24x106 m/s 

c) 7,58x104 m/s 

 

 

 


