
MÁGNESES MEZŐ



A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, 

a görög Magnészia városról kapta nevét.



Megfigyelések (1,  2)
Minden mágnesnek két pólusa 

van, északi és déli. A felfüggesztett 
mágnes - iránytű - a földi É - D 
irányba áll be.

Mindkét mágneses pólus vonzza 
az acélt és a vasat, viszont 
például a rezet és az alumíniumot 
nem.

Az ellentétes mágneses pólusok 
vonzzák, az azonosak taszítják 
egymást.



Mágneses kölcsönhatás:
A mágnesek egymásra és a vastárgyakra 
erőhatást fejtenek ki.

Azonos pólusok taszítják, ellentétes 
pólusok vonzzák

Megfigyelések

mágneses megosztás



A mágnes közelébe vitt vastárgy mágnesként 
viselkedik: ez a mágneses megosztás jelensége.



 északi pólus: a mágnes északi irányba mutató pólusa

 déli pólus: a mágnes déli irányba mutató pólusa

 földrajzi észak = fizikai déli mágneses pólus

A legerősebb mágneses erőhatást kifejtő helyeket 
nevezzük mágneses pólusoknak.



Az elektromos töltések és a 
mágneses dipólusok.

Elektromos „monopólus” létezik, viszont a mágneses 
pólusok nem választhatók szét. A mágnes mindig dipólus.



A mágnesek fajtái.

elektromágnesekállandó mágnesek

természetes mágnesek

mesterséges mágnesek



Elektromágnes
Mágneses mezőt nemcsak állandó mágnessel, hanem 

elektromos árammal is létrehozhatunk. 
Az áram mágneses hatását Oersted (ejtsd: örszted) dán 

fizikus észlelte először (1820).

Hans Christian Oersted 
(1777-1851)

dán fizikus, vegyész

Az áram bekapcsolásával 
egyidőben az iránytű kitér az 

észak-déli irányból



A Föld mágneses tere

A Föld is egy nagy mágnes, 
amelynek egyik pólusa az északi, a 
másik a déli sarok közelében van. 

Az iránytű a tengelye körül könnyen 
elforduló mágnestű. Az iránytűnek 
azt a pólusát, amely egyensúlyi 
helyzetében észak felé mutat, 
északi pólusnak nevezték el.

Ebből következik, hogy a Föld földrajzi északi pólusa 
közelében a „Földmágnes” déli pólusa helyezkedik el. 



A mágneses mező jellemzése

A mágneses mező erősségét a dipólusra (iránytű, 
magnetométer) kifejtett forgatónyomatékával 

jellemezhetjük.



A mágneses indukció



A mágneses indukció

A magnetométer mágneses 
nyomatéka.

A mágneses indukció SI-mértékegysége Nikola Tesla 
horvát származású amerikai fizikus tiszteletére a tesla
(ejtsd: teszla), jele: T. 



A mágneses mező szemléltetése

A mágneses mezőt szemléletesen jellemző 
vonalakat mágneses 

indukcióvonalaknak nevezzük.



A mágneses indukcióvonalak
Az indukcióvonalak érintőjének iránya 

megegyezik a mágneses indukcióvektor 
irányával 
Az indukcióvonalakra merőleges egységnyi 

felületen át annyi indukcióvonalat képzelünk, 
amennyi a mágneses indukció számértéke.



A mágneses fluxus
Egy felületen áthaladó összes indukcióvonal száma 
a felület mágneses fluxusának számértékét adja.
A mágneses fluxus betűjele: Φ (fí)

A mágneses indukció irányára merőleges A
nagyságú felület mágneses fluxusa:Φ = B⋅A 

A mágneses fluxus 
mértékegysége 
a weber (Wb). 

1Wb=1V⋅s

B

A



A homogén mágneses mező.

Homogén mező: A mágneses indukció mindenhol 
azonos nagyságú és irányú.

Az indukcióvonalak párhuzamosak és egyenletes sűrűségűek.



egyenes vezető körvezető

Tekercs ( szolenoid)

Árammal átjárt vezetők által létrehozott mágneses mező

Homogén mező
sűrű menetes 

tekercsnél 
(szolenoid vezető)

Az áramjárta vezető 
mágneses tere



Áramjárta egyenes vezető mágnese tere
Jobbkéz-szabály I.
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manoderecha.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manoderecha.svg


Elektromágnes

Vasmag nélkül Vasmaggal

Áramjárta tekercs mágneses tere.

l
NIB rµµ0=

µr átlagos értékei 
ferromágneses anyagokra:
Vas 2000
Kobalt 170
Nikkel 270

Relatív permeabilitás

vákuumpermeabilitás



Tekercs mágneses tere
Jobbkéz-szabály II.

• N: menetszám
• I: áramerősség
• l: tekercs hosszal

NIB rµµ0=

l
B



Az elektromágnesek alkalmazása a 
gyakorlatban.

• Teheremelő mágnes
• Elektromos csengő
• Automata biztosíték
• Relék



Automata kismegszakító / Relék



Egy mágneses mező megfelelően elhelyezett áramjárta vezetőre 
erőt fejt ki.

A legnagyobb Lorentz erő akkor észlelhető, ha az egyenes vezető 
merőleges a mezőre.

Erő irányának 
meghatározása:
jobbkéz-szabály

I

Lorentz-erő Jobbkéz-szabály III.



Lorentz-erő
Jobbkéz-szabály III.



Lorentz-erő
A mágneses mező által az áramvezetőre kifejtett erő ( F ) egyenesen 

arányos
– a mágneses indukcióval ( B ),
– a vezető áramerősségével ( I )
– a vezető hosszával ( l ).
Az áramvezetőre merőleges mágneses indukció esetén

lBIF ⋅⋅=
t
QI =

QvBlB
t
QF ==

A v sebességgel mozgó Q
töltésre ható erő számítása.



Lorentz-erő a gyakorlatban

A tévékészülékben az elektronsugár eltérítése.

Az elektronmikroszkópban, ionmikroszkópban

mágneses mező téríti el a felgyorsított elektronokat, 

ionokat.

Részecskefizikai kutatásokban az atom, atommag 

építőköveinek eltérítése.

A tömegspektroszkópiában a részecskék tömeg szerinti 

szétválasztása mágneses mezőkkel történő eltérítéssel

A föld mágneses „pajzsa” - van Allen-féle sugárzási zóna. 



Lorentz-erő a gyakorlatban
Sarki fény. 1 2

A Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló 
töltött részecskék (elsősorban protonok és 

elektronok) által keltett időleges fényjelenség.



Árammal átjárt vezetők kölcsönhatása:

 azonos áramirány esetén vonzás

 ellentétes áramirány esetén taszítás 

tapasztalható.

Áramjárta vezetőpár vonzása, taszítása

Lorentz-erő a gyakorlatban





Katódsugárcső

A mágneses tér eltéríti a katódsugarakat. (elektronok árama)
1 2
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