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Mozgó töltött részecske mágneses térben 

Képletek és változók definiálása 

A mágneses mező 

Egy mágnes mágneses mezőt generál és reagál más mágneses mező jelenlétére. A tér egy 
adott pontján található 𝐵 mágneses mező vektormennyiség és két fontos tényező határozza 
meg: (1) az iránya, vagyis hogy az adott pontban az iránytű északi pólusa milyen irányba mutat 
az adott mezőben, illetve (2) a nagysága (erőssége), vagyis hogy az iránytű milyen erős 
tendenciát mutat, hogy az adott irányba beálljon. A mágneses mező erőssége definíció szerint 

𝐵 =
𝐹

𝑞𝑣 sin 𝜃
                                                                     (1) 

ahol 𝑣 a mozgó 𝑞 teszttöltés sebessége a 𝐵 mágneses mezőben és 𝜃 a sebesség és a mágneses 
mező iránya által bezárt szög. A mágneses mező erősségének SI mértékegysége a tesla (T). A 
klinikai gyakorlatban alkalmazott MR készülékekben a mágneses tér erőssége jellemzően 1,5-
7 T, egy hűtőmágnes mágneses tere 5-10 mT, míg a Föld mágneses tere 25-65 µT. 
 

A mágneses Lorentz-erő 

A mágneses Lorentz-erő a mágneses térben egy mozgó elektromos töltésre ható erő, amely 
arányos és merőleges a mágneses mezőre és a töltés sebességére. Amennyiben egy 𝑞 töltéssel 
rendelkező tárgy 𝑣 sebességgel halad keresztül egy 𝐵 mágneses mezőn, mágneses erő hat rá, 
amelynek nagysága meghatározható az alábbi egyenlet alapján 

𝐹 = 𝑞𝑣𝐵 sin 𝜃                                                                 (2) 
ahol 𝜃 a sebesség és a mágneses mező iránya által bezárt szög. A mágneses erő iránya 
meghatározható az úgynevezett első jobbkéz-szabály segítségével: 

1. Mutasson jobb kezünk hüvelykujja a pozitív töltésű részecskék sebességének irányába, 
2. mutatóujjunk a mágneses tér irányába, 
3. ekkor a középső ujjunkat a (v,B) síkra merőlegesen tartva ez megadja a pozitív töltésű 

részecskékre ható erő irányát. 
A mágneses Lorentz-erő hatására egy pozitívan töltött részecske az első jobbkéz-szabály 
alapján a 𝑣 pillanatnyi sebességvektor és 𝐵 mágneses mező irányára merőleges irányba térül 
el (1. ábra). Elektromos ét mágneses tér jelenléte esetén az elektromos és a mágneses tér 
egyaránt hat a töltött részecskékre, de nem egyformán: a mágneses tér csak mozgó 
részecskékre hat, és csak a mozgás (sebesség vektor) irányát módosítja, az elektromos tér 
nyugvó töltésre is hat, és a sebesség irányát és nagyságát is befolyásolja. 

 
1. ábra: A mágneses tér által a mozgó elektromos töltésre kifejtett erő iránya (forrás: 

Serway-Vuille: College Physics 9th ed.) 
 



A tömegspektrometria 

Az eddigiek alapján egy elektromos térben felgyorsított részecske a mozgása irányára nézve 
merőleges mágneses mezőbe lépve körpályára kényszerül. A mozgását leíró egyenlet Newton 
II. törvénye és a (2) egyenlet alapján: 

𝐹 = 𝑚𝑎𝑐𝑝 = 𝑚
𝑣2

𝑟
= 𝑞𝑣𝐵                                                              (3) 

ahol 𝑚 a részecske tömege, 𝑎𝑐𝑝 a centripetális gyorsulás, 𝑣 a részecske mozgási sebessége, 𝑟 

a körpálya sugara, 𝑞 a részecske töltése és 𝐵 a mágneses mező nagysága. 
A (3) egyenlet átrendezésével a körpálya sugara 

𝑟 =
𝑚𝑣

𝑞𝐵
                                                                            (4) 

 
2. ábra: A tömegspektrométer felépítése (forrás: wikipedia) 

 
A (4) egyenlet alapján a pálya sugara a részecske tömeg/töltés hányadosának függvénye, 
vagyis a részecskék mozgása ezen hányados függvényében szétválik, a részecskék 
elkülöníthetők és a pályák sugarának ismeretében azonosíthatók. Ez a tömegspektrometria 
elve (2. ábra). 
 

Mintafeladatok megoldással 

1. feladat 

Egy 3,20x10-19 C töltéssel rendelkező 5,01x10-27 kg tömegű részecske 1,80x106 m/s 

sebességgel mozog egy 22 cm-es sugarú körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 

mágneses mezőben. Mekkora a mágneses mező erőssége? 

A (3) egyenlet átrendezésével 

𝐵 =
𝑚𝑣

𝑟𝑞
=

5,01 × 10−27 × 1,80 × 106

0,220 × 3,20 × 10−19
= 𝟎, 𝟏𝟐𝟖 𝑻 



2. feladat 

Egy 1,60x10-19 C töltéssel rendelkező 3,35x10-27 kg tömegű részecske 2,50x106 m/s 

sebességgel mozog egy körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 0,230 T erősségű 

mágneses mezőben. Mekkora a körpálya sugara? 

A (3) egyenlet átrendezésével 

𝑟 =
𝑚𝑣

𝑞𝐵
=

3,35 × 10−27 × 2,50 × 106

1,60 × 10−19 × 0,230
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟖 𝒎 

 

3. feladat 

Egy 7,53x10-27 kg tömegű részecske 2,95x106 m/s sebességgel mozog egy 32,3 cm sugarú 

körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 0,215 T erősségű mágneses mezőben. Mekkora a 

részecske töltése? 

A (3) egyenlet átrendezésével 

𝑞 =
𝑚𝑣

𝑟𝐵
=

7,53 × 10−27 × 2,95 × 106

0,323 × 0,215
= 𝟑, 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪 

 

4. feladat 

Egy proton mozog egy 24,0 cm sugarú körpályán a mozgásra merőleges irányú és 0,185 T 

erősségű mágneses mezőben. Mekkora a proton sebessége? 

A proton töltése 1,60x10-19 C, tömege pedig 1,67x10-27 kg. 

A (3) egyenlet átrendezésével 

𝑣 =
𝑟𝑞𝐵

𝑚
=

0,240 × 1,60 × 10−19 × 0,185

1,67 × 10−27
= 𝟒, 𝟐𝟓 × 𝟏𝟎𝟔  

𝒎

𝒔
 

 

5. feladat 

Egy töltött részecske mozog 2,12x106 m/s sebességgel egy 15,9 cm sugarú körpályán a 

mozgásra merőleges irányú és 0,279 T erősségű mágneses mezőben. Mekkora a részecske 

tömeg/töltés hányadosa? 

A (3) egyenlet átrendezésével 

𝑚

𝑞
=

𝑟𝐵

𝑣
=

0,159 × 0,279

2,12 × 106
= 𝟐, 𝟎𝟗 × 𝟏𝟎−𝟖  

𝒌𝒈

𝑪
 

 



Gyakorló feladatok 

1. feladat 

Egy 3,20x10-19 C töltéssel rendelkező 5,01x10-27 kg tömegű részecske 1,40x106 m/s 

sebességgel mozog egy 13 cm-es sugarú körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 

mágneses mezőben. Mekkora a mágneses mező erőssége? 

a) 0,169 T 

b) 1,69x10-3 T 

c) 2,85x10-3 T 

2. feladat 

Egy 1,60x10-19 C töltéssel rendelkező 3,35x10-27 kg tömegű részecske 1,50x106 m/s 

sebességgel mozog egy körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 0,330 T erősségű 

mágneses mezőben. Mekkora a körpálya sugara? 

a) 9,52 m 

b) 9,52 cm 

c) 1,04 cm 

3. feladat 

Egy 7,53x10-27 kg tömegű részecske 5,92x106 m/s sebességgel mozog egy 1,29 m sugarú 

körpályán egy a mozgásra merőleges irányú 0,108 T erősségű mágneses mezőben. Mekkora a 

részecske töltése? 

a) 1,60x10-19 C 

b) 4,80x10-19 C 

c) 3,20x10-19 C 

4. feladat 

Egy proton mozog egy 31,0 cm sugarú körpályán a mozgásra merőleges irányú és 0,215 T 

erősségű mágneses mezőben. Mekkora a proton sebessége? 

a) 6,39x107 m/s 

b) 1,38x109 m/s 

c) 1,38x107 m/s 

5. feladat 

Egy töltött részecske mozog 1,12x106 m/s sebességgel egy 17,9 cm sugarú körpályán a 

mozgásra merőleges irányú és 0,259 T erősségű mágneses mezőben. Mekkora a részecske 

tömeg/töltés hányadosa? 

a) 3,13x10-8 kg/C 

b) 4,14x10-8 kg/C 

c) 5,15x10-8 kg/C 

6. feladat (igaz/hamis) 

Mágneses mezőben mozgó elektromos töltés mozgásának iránya minden esetben megváltozik 

a mágneses erő hatására. 



hamis 

7. feladat (igaz/hamis) 

A tömegspektrométer használatának alapja a részecskék elválasztásának lehetősége 

elektromos erőtér alkalmazása esetén. 

hamis 

8. feladat (igaz/hamis) 

Tömegspektrométerben a töltött részecske körpályájának sugara fordítottan arányos az 

alkalmazott mágneses térerősség nagyságával. 

igaz 

9. feladat (igaz/hamis) 

Tömegspektrométerben a különböző tömegű részecskék körpályájának sugara minden 

esetben különböző. 

hamis 

10. feladat (igaz/hamis) 

Tömegspektrométerben a töltött részecskék körpályájának sugara független a részecskék 

mozgási sebességétől. 

hamis 

 

 


