
04. 
Elektromos & mágneses trükkök, gyorsítók, 

relativitáselméleti kitérő 
 

Nagy Sándor: Magkémia 
(kv1c1mg1)  

Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/  
A Magkémia tantárgy weboldala: http://nagysandor.eu/magkemia/  

Nagy Sándor preferált e-mailcíme: nasa@enternet.hu 

http://nagysandor.eu/
http://nagysandor.eu/magkemia/
mailto:nasa@enternet.hu


Elektron-
ágyú: 

1 

Angolul „linear 
accelerator” a 
kütyü neve, de a 
„linac” rövidítés 
alatt általában 
ezen az 
alapelven 
működő 
bonyolultabb 
berendezéseket 
értenek, mint 
amilyenről 
később szó lesz. 

http://nagysandor.eu/magkemia/electron_gun.html
http://nagysandor.eu/magkemia/electron_gun.html
http://nagysandor.eu/magkemia/electron_gun.html


Java applet egy 
elektronnyaláb 
elektrosztatikus 
eltérítéséről.  

És itt ET1 & ET2 
kombinációját látjuk 
elektronokra: 

Java applet B és v 
hatásáról az r 
pályasugárra. 

A Lorentz-erő szögfüggő 

+ 

F=eZv×B 

Mi 
ez? 

Drót? 
Cső? 

(Vektoriális szorzat? Még?) 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/charge_deflection/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/crt.html
http://nagysandor.eu/magkemia/crt.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/lorentz_force/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/lorentz_force/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/vector_prod/vector.htm
http://nagysandor.eu/harrisonia/CrossProduct_HU.html


Csak letöltve futtatható  
Java applet egy buborékkamra 
működéséről. 
K− + p  Λ + π+ + π− 

 Λ  p + π− 

Nemcsak azt lehet tudni, hogy 
B merőleges a képernyőre, ill. a 
vetítővászonra, de azt is, hogy 
kifejezetten felénk mutat. Ezt a 
Lorentz-erő ábrájából láthatjuk, 
pl. egy pozitív töltésre.  

+ 

E és p 
megmaradása 
nem triviális. 

A bemutatott  
folyamat  
(párképződés) azért  
ilyen „bonyolult”, mert 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Bubble1.1/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Bubble1.1/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/PairProduction.html


Hát ezt hogyan értelmeznénk? És ezeket? 

Például: 

•Rendetlen 
órásmester 
fiókja, 
melyben az 
órarugókat 
tartja 
(felülnézeti 
fénykép 
negatívja, 
Photoshoppal 
módosítva) 

•További 
infantilis 
ötletek 

•Helyes 
válasz, 
miszerint…  

http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2002/feynman/particlezoo.html


Mi van, ha a töltött részecske pályája nem merőleges B-re? 
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/cyclotron_ntnujava/cyclotron_hu_26057.html#flash  

Ilyenkor a részecske pályája 
dugóhúzó alakú, mint az 
animációban. De csak 
vákuumban. 

Ha nem vákuumban mozog 
(hanem pl. egy 
buborékkamrában), akkor 
közben lassul, ezért a 
pályasugara egyre szűkül: ebből 
lesz az órarugó.  

1. Ha a részecske v sebessége merőleges B-re, akkor 
körpályára kunkorodik a pályája. 

2. Ha a v sebesség B-vel párhuzamos, akkor egyenesen 
mozog, nem térül el. 

3. Ha v ferde B-hez képest, akkor  a B-re merőleges, ill. 
B-vel párhuzamos komponensekre  alkalmazandó 1&2. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/cyclotron_ntnujava/cyclotron_hu_26057.html


Bogyóméret: ~√Ek 

Bogyóméret: ~ √ m 

⇒ 



Sokféle trükkombináció – sokféle tömegspektrométer (Bónusz 1/3) 
http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/physics/magparticles.html  

Az elektromos/mágneses 
előszűrés lényege:  

• A mágneses tér (B’) úgy 
áll, hogy a mozgó 
töltéseket jobbra térítse. 
Az eZv×B’ eltérítő erő 
függ a v sebességtől. 
Minél gyorsabb az ion, 
annál egyenesebben megy. 

• Az elektromos tér (E) az 
ionokat balra téríti. Az 
eZE eltérítő erő független 
a v sebességtől. 

Van egy olyan sebesség, 
amelynél E balra térítő 
hatása megegyezik B’ 
jobbra térítő hatásával. Az 
ilyen ionok egyenesen 
haladva bejutnak a B 
mágneses terű szektorba. 

 

MT ET2 

MT 
Ionok Trükkök 

+ 

– 

http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/physics/magparticles.html


Kettős fókuszálású tömegspektrométer (Bónusz 2/3) 
http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/agsci/CENTLABS/MASSS.HTM  

ET1 

PD: Potential 
Difference 
(feszültség-
különbség) 

ET2 
MT 

http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/agsci/CENTLABS/MASSS.HTM


Kvadrupólusszűrésű tömegspektrométer  (Bónusz 3/3) 
http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/agsci/CENTLABS/MASSS.HTM  

A váltófeszültség 
ide-oda taszigálja az 
ionok egy részét. 
Ezek szépen 
felkenődnek a 
„falra”, ill. a 
rozsdamentes 
acélból készült 
kvadrupólusszűrő 
elektródjaira. 
Amelyik ion 
(tömegénél fogva) 
nem tudja követni a 
rángatás ütemét, 
átjut. 

STb, stb…(Spéci Trükkök) 

http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/agsci/CENTLABS/MASSS.HTM


…a relativitás közbe nem szól. 
Az animáció mutatja, hogy ideális (nem-relativisztikus) 
esetben a gyorsított ionok pályasugara/ívhossza arányosan 
nő a sebességükkel, ezért állandó frekvenciájú 
polaritásváltással szinkronban tarthatók. Látszik, hogy egy 
ilyen készülék csak impulzusüzemben működhet, mert a 
váltás alatt minden ionnak egyazon a „D”-ben kell lennie 
(Faraday-kalicka), és egyszerre kell a gyorsító térbe érnie. 
Szimulációk: 

eZBrmvp ==

Impulzusszűrő (MT) 
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A rés is számít: Fázis/frekvencia: 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/cyclotron_ntnujava/cyclotron_hu_26057.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/cyclotron/index.html


Néhány további animáció 

• LEP (már láttuk) 
• LHC (már láttuk) 
• Szinkrotron (jobbra) 

 

Szinkrotron  
Java applet 
Az elektronok 
gyakorlatilag 
fénysebességgel 
mozognak, ezért a 
pályasugaruk nem 
változik a mágneses 
térben az egyes 
gyorsítások után. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LEP_HU/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LHC/index.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/Synchrotron.htm
http://users.ox.ac.uk/~engs0161/synote.htm


A „hagyományos” 
felfogás a γ tényezőt a 
tömegbe olvasztja, ezért a 
tömeget (m) sebesség-
függőnek tekinti, mely 
mindig nagyobb a nyugvó 
tömegnél (m0).  

Alternatív 
tömegfelfogások 

A „modern” felfogás nem 
olvasztja bele a γ tényezőt 
a tömegbe, ezért a 
tömeget (m) állandónak 
tekinti, mely megfelel a 
hagyományos felfogás 
nyugvó tömegének. A γ 
persze itt sem tűnik el. 

Mi ezt a felfogást igyekszünk követni: 

Fenenagy 
sebességek! 



Mondják, hogy 
eszméletlen 

nagy fej volt az 
öreg. Kezdem 

elhinni… 

2
0 cmE =

Nyugalmi 
energia 

Szimplán 
tömeg, a 

tehetetlenség 
mértéke. 



Albert Einstein Cartoons 

S. Harris 

Mi volna, ha a tömeged egy részét 
energiává alakítanád, azt’ rendet raknál? 

A szükséges erőlködés E mértéke 
a c konfúzió négyzetével arányos, 

ahol M a Murfy-állandó. 

A nemzetközi helyzet fokozódik… 

E(scalation) = m(ore) c(asualties) 2 

http://www.cartoonstock.com/directory/a/albert_einstein.asp
http://www.sciencecartoonsplus.com/gallery/einstein/galeinsteinb.php


Sidney Harris Cartoons (Van másik!) 

Nem túl biztató kezdet… 
De nem adta fel! Ti se 

adjátok fel túl könnyen! 

Természetesen, ahogy az amerikai 
rajzoló elképzelte. Mindenesetre a 

három „Manhattan”-esből kettő 
magyar származású. Útmutatás: nem 

Oppenheimer az egyik. 

http://www.sciencecartoonsplus.com/gallery/einstein/galeinsteinb.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project


Épp ennyi! 

Nem tudom, ki hogy 
van vele, de ez azért 

megnyugtató. 

Mennyi is 
a foton 
tömege? 

 

Lehet, hogy ez 
viccesen hangzik, de 
vegyétek komolyan! 
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„Nem minden sárga, 
ami fémlik!”  (Sőt!) 
(eötvös mondás :-) 

http://www.fourmilab.ch/documents/golden_glow/  

Sőt! 

RF üregrezonátor játék 

Szinkrociklotronról a Wikipediában. 

http://www.fourmilab.ch/documents/golden_glow/
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/rf_cavity_CERN/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/rf_cavity_CERN/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchrocyclotron


Egy ártatlan kis jelenség:  
a fénytörés 

A vákuumban (törésmutató: 1) a 
fény c = 3×105 km/s sebességgel 
terjed.  

Ez a c (igazából c0-lal kéne jelölni, 
de senki sem teszi) szerepel az  
E0 = mc2-ben, és ez jelenti minden 
anyagi test sebessége számára az 
abszolút felső korlátot. 

A fény c/n sebességre lassul, ha 
belép egy n törésmutatójú közegbe. 
Ha pl. n = 1,5, akkor a fény már 
csak a c (vákuumbéli) fény 
sebessége 66%-ra esik vissza. 
A víz törésmutatója valamivel 
kisebb, ezért a fény csak 75%-ra 
lassul.  

Ezt a sebességet sok β-részecske 
eléri. Az α-részecskék azonban túl 
nehezek ehhez. A β-elektronok egy 
része tehát a fénynél sebesebb. 

A fénynél gyorsabb elektronok (v ≥ c/n) látható 
Cserenkov-sugárzás forrásai. A lilás sugárzásnak 
sajátos iránykarakterisztikája van. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Refraction_Don_hu/index.html
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