
  

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram
Tudománytörténeti háttér
 Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város 
mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. 
Ezeket mágnesnek nevezték el, és mágnestűket, iránytűket 
készítettek. Az iránytű a 12. században terjedt el Európában.
Mágneses alapjelenségek
  A mágnest ha eltörjük, akkor is két pólusa marad. Elnevezése: 
Északi (amelyik a Föld Északi sarka felé áll be), és Déli a másik 
pólusa. Két mágnes pólusai vonzzák vagy taszítják egymást a 
következőképpen: Azonos pólusok taszítják, a különbözőek 
vonzzák egymást. A mágnes bármelyik pólusa vonzza a vasat. 
A vonzáshoz, taszításhoz nem szükséges érintkezniük, mert a 
mágnes körül mágneses tér alakul ki és ez hat a másik 
mágnesre, vagy vasdarabra.
Elnevezés: tengelyen forgó kis mágnestű: iránytű
 A mágnes közelében levő (mágneses térben levő) vas 
átmenetileg mágnessé válik és a többi vasat vonzza.



  

Elektromágnes
A feltekercselt vezeték; tekercs, amelyben 
áram folyik, rúdmágnesként viselkedik, olyan mágneses tere 
lesz, mint a rúdmágnesnek. Elnevezése: elektromágnes

A mágneses tér erősségének mérése
Mivel ha egy kis tekercsben (mérőkeret) 
áram folyik, az mágnesként viselkedik, ezért ha mágneses térbe 
tesszük, akkor elfordul mint egy kis iránytű. A forgás erősségét a 
rá ható forgatónyomaték mutatja. 



  

Mágneses tér erőssége: Mágneses indukció (B)
A mérőkerettel mérhető a mágneses tér erőssége. Elnevezése: 
mágneses indukció, jele B, mértékegysége T (Tesla)
Kiszámítása:                           ahol az M a mágneses térben
                                                levő mérőkeretre ható
                                                forgatónyomaték, N a mérőkeret 
menetszáma, A a keresztmetszete, I a keretben folyó áram.
A mágneses tér jellemzése indukcióvonalakkal
A mágneses teret indukcióvonalakkal jellemezhetjük. 
Hasonlóan az elektromos térerősségvonalakhoz, itt is sűrűbbek 
a vonalak, ahol a mező erőssége nagyobb. Ha a teret egy 
mágnes hozza létre, akkor a vonalak a teret létrehozó mágnes 
Északi pólusától a Déli felé haladnak, és a vonal minden 
pontjában a B iránya a vonalérintőjének 
irányába mutat. Az indukcióvonalak a 
mágneses térben beálló vasreszelékek
irányát mutatják.



  

Egy felületen áthaladó mágneses indukcióvonalak száma a 
Mágneses fluxus. Jele: Ψ (fi görög betű)
 Ψ = B · A       „A” a „B” indukcióra merőleges felület nagysága. 
 Mértékegysége: Wb (Weber, = V·s)
Elektromágnes (tekercs, amelyben áram folyik) belsejében 
kialakuló mágneses tér, a mágneses indukció nagysága:
                           ahol N a tekercs menetszáma, l a hossza,
                           I a tekercsben folyó áramerősség,
                           μ

0
 egy állandó szám: 

a légüres tér (vagy a levegő) mágneses permeabilitása.
Ha a tekercsben van valamilyen anyag, pl. vas (vasmag), akkor a 
B értéke μ-szorosára növekszik. Ez a szám az anyagra jellemző 
állandó, a tekercsben levő anyag permeabilitása.
Egyenes vezető körül kialakuló mágneses tér
Ha az egyenes vezetőben 
áram folyik, akkor körülötte
körkörös mágneses tér 
alakul ki.



  

Példák az elektromágnes alkalmazásaira:
Mágneses emelődaru: 
Bekapcsolva mágneses lesz és vonzza a 
vasat, amit fel tud emelni, kikapcsolva leteszi.
Távkapcsoló – relé
Az egyik áramkör bekapcsolásakor az abban 
levő elektromágnes magához húzza a másik
áramkör kapcsolóját és ezzel bekapcsolja a
másik áramkört. Arra használják, hogy a 
nagy áramú (ezért veszélyes) 2. áramkört 
egy kis áramú (veszélytelen) áramkör 
bekapcsolásával lehessen távolról bekapcsolni.
Automata biztosíték
Ha abban az áramkörben, amiben a biztosíték van, 
veszélyesen megnő az áram, akkor az elektromágneses 
biztosítékban levő tekercsnek megnő a mágneses tere, ami 
magához húz egy kapcsolót, ami kikapcsolja az egész 
áramkört, így megakadályozza, hogy a megnőtt áram 
problémát okozzon. 



  

Hangszóró, fülhallgató
Az elektromágnes ugyanolyan frekvenciával mozgatja az előtte 
levő vaslemezt (vonzza a membránt), mint amilyen frekvenciájú 
áram érkezik rá. A hang vagy zene áramjelét alakítja át a 
membrán rezgésévé. A membrán a rezgését átadja a 
levegőnek, és ez a rezgés így hanghullámot hoz létre.



  

Elektromotor
A tekercs egy mágneskeretben van. A tekercsre kapcsolt áram 
hatására megpróbál beállni a mágneskeret Észak-Déli pólusai 
irányába, és elfordul. Ekkor az áram irányát meg-
fordítják így továbbfordul Dél-Északi irányba, és 
így tovább az áram hatására folyamatosan forog a 
mágneskeretben. Ezt a forgást áttételekkel át lehet adni 
bármilyen forgó szerkezetnek (pl. kerék, keverőlapát, stb. )
Így működik pl. az elektromos autó, fúrógép, körfűrész, 
turmixgép, mosógép, ventilátor, körhinta, fűnyíró, …
Mágneses térben levő töltésre ható erő
A mágneses térben mozgó töltésre a mágneses tér erővel hat. 
Elnevezése: Lorentz erő
Kiszámítása: F = B · Q · v   ahol B a mágneses indukció (a 
mágneses tér erőssége), Q a töltés nagysága, v a sebessége
Ez a erő merőleges a töltés sebességére és a B irányára is. 
Példák Lorentz erőre: A Föld mágneses tere miatt ez az erő téríti 
el a Napból és az űrből a Föld felé érkező életveszélyes töltött 
részecskéket, és azok nem jutnak a Föld felszínére.



  

Másik példa: Mágneses térbe lőtt izotópokat a töltésük alapján a 
mágneses tér másfelé téríti el, így az izotópok szétválaszthatók.
Mágneses térben levő áramvezetőre ható erő
A mágneses térben levő vezetékre, amelyben áram folyik, a 
mágneses tér erővel hat. (ugyanaz, mint a mozgó töltésre ható 
erő, mivel a vezetékben folyó áram sok mozgó töltést jelent).
Elnevezése: Lorentz erő

Kiszámítása:  F = B · I · l   ahol  l a vezeték hossza, B  a 
mágneses indukció (a mágneses tér erőssége), I  a vezetékben 
folyó áramerősség
Ez a erő merőleges a vezetőre és a B irányára is.
Két párhuzamos egyenes vezeték közötti erő
Ha két párhuzamos vezeték van egymás mellett, akkor mivel az 
egyik körül kialakul egy körkörös mágneses tér, ez a tér a másik 
vezeték helyén Lorentz erővel hat a másik vezetékre, mivel 
abban áram folyik. Mivel az erő iránya függ az áramiránytól, így 
ha egyirányba folyik bennük az áram, akkor vonzzák egymást, 
ha ellentétes irányba, akkor taszítják egymást.



  

Részecskegyorsítók
A részecskegyorsítók a Lorentz erőt használják a részecskék 
felgyorsítására. A mágneses tér növelésével lehet növelni a 
részecskére ható gyorsító erőt. A felgyorsított részecskékkel 
más részecskéket találnak el és az ütközéseket, és ütközések 
során esetleg létrejövő más részecskéket vizsgálnak.
Elektromágneses indukció
Két fajtáját különböztetik meg:
Nyugalmi indukció:  Ha tekercsben megváltoztatjuk a mágneses 
teret (pl. mágnest mozgatunk benne, vagy körülötte, akkor a 
tekercsben feszültség keletkezik, indukálódik. 
Lenz törvénye: Az indukált feszültség és áram iránya olyan, 
hogy akadályozza az őt létrehozó hatást, vagyis a  mágneses tér 
változását.
A nyugalmi indukció esetén 
az indukált feszültség nagysága:

N menetes tekercs esetén a keletkező feszültséget N-nel kell 
még megszorozni a fenti képletben.



  

Mozgási indukció: 
Ha egy vezeték mozog mágneses térben, akkor a vezetékben 
feszültség keletkezik, indukálódik. 
A létrejövő feszültség: U = B · l · v   (l : a vezeték hossza)
Vagy ha nem vezetéket, hanem tekercset mozgatunk, 
forgatunk egy mágneskeretben, akkor is feszültség keletkezik a 
tekercsben.
Az indukált feszültség és áram iránya itt is olyan, hogy 
akadályozza az őt létrehozó hatást, vagyis a  mágneses tér 
változását. 
(Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a nyugalmi indukció, mert az 
csak viszonyítási rendszer kérdése, hogy mi mozog mihez 
képest.)
Az indukció gyakorlati felhasználása pl. a dinamikus mikrofon, 
indukciós főzőlap, generátor, szeizmograf (földrengésjelző), 
kerékpár sebességmérő,...



  

Önindukció:
Ha egy vezetékben, tekercsben megváltoztatják az áramot, 
akkor megváltozik benne a mágneses tér. Ha pedig megváltozik 
a mágneses tér a tekercsben, akkor abban feszültség keletkezik 
(indukció). Vagyis összességében a tekercs áramváltozása 
feszültséget indukál a tekercsben. Ez a feszültség olyan, hogy 
csökkentse az őt létrehozó áramot.
A keletkező feszültség kiszámítása: 
ahol a ΔI az áramváltozás, Δt az áramváltozás időtartama,
L pedig a tekercs adataitól függő, a tekercsre jellemző állandó: a 
tekercs önindukciós együtthatója. Mértékegysége: H (Henry)
A tekercs mágneses energiája:
Ahol I a tekercsben folyó áram.
Generátor
  Az indukció legfontosabb gyakorlati alkalmazása az elektromos 
áram előállítása. Ezt végzi a generátor: Mágneses térben 
forgatott tekercsben váltakozó irányú feszültség keletkezik. 
Forgó mozgás felhasználásával lehet így elektromos 
feszültséget, áramot előállítani. 



  

A keletkezett feszültség és áram iránya (+ és -) azonos 
periódusonként változik, mert a tekercs egyik oldala a 
mágnesnek hol az egyik (Északi) hol a másik (Déli) pólusa előtt 
fordul el. A generátor elődjét a dinamót Jedlik Ányos fedezte fel.



  

Váltakozó áram
  A generátor által előállított feszültség nagysága és iránya 
szinuszosan változik. A váltakozás egy periódusának időtartamát 
periódusidőnek nevezik, ennek reciproka a frekvencia, ami 
megadja, hogy 1 másodperc alatt hány periódus változik.

A váltakozó feszültség feszültség-idő függvénye:
U = U

0
·sin(ω·t)

ahol  ω=2·π·f  körfrekvencia,
  U

0
 vagy U

max
 a feszültség 

                       maximális értéke.
  Effektív feszültségnek nevezik a 
váltakozó feszültségnek azt az 
értékét, aminek megegyezik a 
hatása, teljesítménye egy ugyanolyan 
nagyságú egyenfeszültséggel.
Effektív feszültség számítása a maximális értékből:



  

Váltakozó áram esetén az áramkörben 3 ellenállást 
különböztetünk meg:   
 Egy ellenállásnak a váltakozó árammal szemben fellépő 
ellenállását Ohmos ellenállásnak nevezzük. Jele: R
 A tekercsnek a váltakozó árammal szemben fellépő ellenállását 
induktív ellenállásnak nevezzük. Jele: X

L

 Kiszámítása: X
L
  2  π  f  L   ω  L     

 A kondenzátornak váltakozó árammal szemben fellépő 
ellenállását kapacitív ellenállásnak nevezzük. Jele: X

C

 Kiszámítása: X
C
= 1 / ( 2  π  f  C ) = 1 / ( ω  C )   

Váltakozó áramú áramkör eredő ellenállását impedanciának 
nevezzük. Jele: Z
Kiszámítása: Z2 = R2 + (X

L

2 – X
C

2)

A váltakozó feszültség, áram teljesítménye: P=U
eff

·I
eff

A váltakozó feszültség, áram munkája: W = P·t = U
eff

·I
eff

 ·t



  

Hálózati feszültség
  A Magyarországon használt hálózati feszültség is váltakozó 
feszültség, effektív értéke 220-230 V, a frekvenciája 50 Hz.
Transzformátor
Sok elektromos eszköz működik kisebb feszültségen, mint a 
hálózati feszültség. Pl. mobiltelefon 3-5 V, számítógép 5 V, hifi, 
erősítő-keverő különböző áramkörei, borotva, fax, TV különböző 
áramkörei, elektromos hangszerek (pl. szintetizátor), …
  Az ilyen feszültség előállításához a 230 V-os feszültséget le 
kell csökkenteni. Ezt végzi a transzformátor.  Ilyen van a 
tápegységekben, adapterekben, töltőkben. Két tekercsből áll. Az 
első, amelyre rákapcsolják azt a feszültséget, amit át kell 
alakítani, az a primer tekercs. A primer tekercs belsejében a 
rákapcsolt váltakozó feszültség, áram hatására változó 
mágneses tér alakul ki (elektromágnes). E mellé helyezett másik 
tekercsben (elnevezése: szekunder tekercs) a mágneses tér 
változás hatására feszültség keletkezik (nyugalmi indukció).



  

A szekunder tekercsben keletkezett 
feszültség (U

2
 vagy U

sz
) és a primer 

tekercsre kapcsolt feszültség (U
1
 vagy U

p
) 

aránya beállítható a két tekercs 
menetszámának arányával 
(N

2
 vagy N

sz
, N

1
 vagy N

p
):

             vagy U
1
/U

2
 = N

1
/N

2

A transzformátor teljesítménye
A transzformátor mindkét tekercsében az áram teljesítménye 
ugyanakkora. Képletben:   P

1 
= P

2
 

                                      U
1 
· I

1
 = U

2
 · I

2



  

Mivel az áram hővesztesége annál nagyobb, minél nagyobb az 
áramerősség, ezért a nagy távolságokra célszerű kis áramon 
vezetni az erőművekben előállított feszültséget. Kis áramhoz 
nagy feszültség tartozik a transzformátorban a fenti teljesítmény 
képlet szerint. Tehát az erőművekben a generátor által előállított 
feszültséget, áramot távvezetékeken nagy feszültségre (több 
ezer Volt) feltranszformálva vezetik és a települések előtt egy 
transzformátor állomás letranszformálja 230 V-ra.
Erőművek
  A különböző erőművek különböző energiát felhasználva állítják 
elő a forgómozgást (turbinát forgatnak). A turbina forgómozgása 
forgatja a generátort, ami előállítja a váltakozó feszültséget, 
áramot. Az erőművek abban különböznek, hogy mi állítja elő a 
forgómozgást. 
Pl. Hőerőmű  – olaj vagy szén égetésével vizet forralnak, a 
keletkezett nagy nyomású gőz forgatja meg a turbinát.
Atomerőmű  – Atommag energia felszabadulásából keletkezett 
hővel forralják a vizet, és a keletkezett gőz forgatja a turbinát.



  

Vízerőmű – A víztározó gátján lezúduló víz forgatja meg a 
turbinát.
Szélerőmű – A szél forgatja a szélkereket, ami áttétellel forgatja a 
turbinát.

Magyarázat: 
Turbina: a szerkezetbe beáramló nagy 
nyomású gőz, vagy beáramló víz, vagy 
elégetett nagy nyomású légnemű 
üzemanyag tudja megforgatni a turbina 
lapátkerekeit (hasonlóan a malomkerékhez).
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