
  

Mágnesesség, elektromágnes, indukció
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.
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. 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:

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



  

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.
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