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ELŐSZÓ
Három kötetes könyvünk a fizika középiskolai tanítását átfogóan segítő mű, amely évtizedes
munka eredményeként született meg. Az egyetemi fizikatanár képzést, az iskolák
szaktanárainak gyakorlati munkáját és az ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása PhD
programját kívánja segíteni.
Első kötete: A fizika tanítása a középiskolában I. (Mechanika I., Hőtan), mint elektronikus
egyetemi jegyzet jelent meg 2015-ben a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 program
támogatásával. Megjelenését nyomtatott formában és változatlan tartalommal 2021-ben az
MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta.
Az első kötet tartalma:
- A fizikatanítás hazai története és helye a középiskolai oktatásban
- A magyar iskolarendszer tantervi szabályozása
- A mechanika tanításának kérdései
- A termodinamika és statisztikus fizika tanítása
- Mindennapi gyakorlat módszertana
A fizika tanítása a középiskolában II. kötet a mechanikai rezgések és hullámok, valamint és az
elektromágnesség tanításával foglalkozik.
A fizikatanítása a középiskolában III. kötet a fénytan és a modern fizika válogatott
témaköreinek tanítását tartalmazza.
Az utóbbi kötetek megírását, elektronikus formában történő feldolgozását és korlátozott
számban a kinyomtatott változat elkészítését az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja
támogatta.
A fizika szakmódszertan feladatát a középiskolai fizikatanítás céljai jelölik ki. A
középiskolában szeretnénk diákjainkkal megértetni és megéreztetni a fizika szerepét a
természet megismerésében, megmutatni a fizika törvényeinek objektivitását, és
alkalmazásainak gyakorlati jelentőségét. Mindemellett a középiskola fontos célja, hogy alapozó
tárgyi ismeretekkel és az alapvető készségek kialakításával felkészítse az érdeklődő diákokat a
szakirányú továbbtanulásra.
Szakmódszertani tankönyvünk köteteiben döntően a fizika tematikus fejezeteinek tartalmát
tekintjük át a középiskolai tanítás nézőpontjából. Olyan szakanyagot kívánunk közreadni, ami
időálló és a legkülönbözőbb tantervi szabályozás esetén is hatékony szakmai segítséget nyújt a
tanárnak az egyes témakörök eredményes tanításához. Kiemelten foglalkozunk a fizika
fogalmilag nehéz, gyakran félreértett, illetve tévképzetekkel terhelt anyagrészeivel. Fontos,
hogy a leendő tanárok világosan lássák azokat a pontokat, amelyek a tanulás során gyakran
okoznak problémákat a diákoknak. Különösen sok a nehézség a modern fizika területén. Az itt
használt fogalmak általában a középiskolai szintet messze meghaladó matematikai
számításokon alapulnak, és érzékszervi tapasztalatokra épülő ösztönös szemléletünk alapján
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gyakran képtelenségnek tűnnek. Nagy a veszélye annak, hogy a modern fizika tanítása,
fantáziát próbáló mesedélutánná válik. A tanár számára különösen fontos, hogy óvatosan úgy
kerülje ki a legkritikusabb alapokat (hullám-részecske kettősség, határozatlansági reláció stb.),
hogy közben a diákok a klasszikus fizika megtapasztalt igazára és a tanár személyes
hitelességére hagyatkozva el tudják fogadni a modern fizika eredményeit. Az így letett „puzzleelemek” koherens illeszkedéséből fokozatosan kirajzolódó kép már önmagát igazolva adja
tanítványaink modern fizikai szemléletét. A fizika témaköreinek feldolgozásakor mindenütt
hangsúlyosan kezeltük a környezetfizikai, technikai és társadalmi fontosságú kérdéseket,
megmutatva a fizika alkalmazási lehetőségeit, és rámutatva a fizika szerepére az általános
természettudományos szemlélet és világkép kialakításában.
Természetesen a jegyzetben leírtak szakembereknek – fizikatanároknak, tanárjelölteknek –
szólnak, és általában nem alkalmasak arra, hogy változatlan formában tanítsuk a középiskolai
diákoknak. A könyv nem használható középiskolai tankönyvként, és a fizika egyetemi
szaktankönyveit sem helyettesíti.
A középiskolai fizika kritikus tartalmi vonatkozásainak áttekintése mellett igyekszünk sok
gyakorlati példát, kísérletet, a diákokat motiváló érdekességet bemutatni. Meggyőződésünk
szerint a fizika fogalmait megalapozó klasszikus fizikát éppúgy lehet érdekesen, akár a
legmodernebb technika alkalmazásával is tanítani, mint a modern fizika ismereteit. Szükséges,
hogy a tanár megtalálja az egészséges egyensúlyt a fizikatanítás sokszorosan kipróbált
módszerei és a legmodernebbnek tekinthető, újszerű (s néha éppen emiatt gyorsan avuló)
megoldások között. A jegyzetben részletesen foglalkozunk a tanári munka szaktárgyi
vonatkozású gyakorlati feladataival (pl. eligazodás a tantervi szabályozásban, feladatmegoldás,
kísérletezés szerepe, számonkérés, értékelés, tankönyv, tábla, füzet, számítógép funkcionális
használata, multimédiai alkalmazások, iskolán kívüli fizikatanítás lehetőségei stb.)
Az első kötet írása közben döbbentünk rá, hogy az elektronikus forma különleges lehetőséget
kínál arra, hogy a könyvszerűen folytonos vonalvezetést leágazásokkal, kitérőkkel gazdagítsuk.
Ez azt jelenti, hogy a tematikus tartalom kifejtése során nagyon gyakran talál az olvasó
opcionális kiegészítéseket a jegyzetben. Ezek mind tartalmukat, mind műfajukat és formájukat
tekintve igen különbözőek. (Van közöttük matematikai levezetés, az aktuális témához
kapcsolódó feladat, érettségi mérés, diákoknak ajánlható fakultatív otthoni kísérletleírás, a
fizika kultúrtörténetéhez kapcsolódó érdekesség, technikai alkalmazás stb.) A kiegészítő
anyagok egyetlen kattintásra megjelennek, illetve eltűnnek. Többségük a szerzők munkája, de
felhasználtunk interneten keresztül, külső szervereken felkínált hasznos tartalmakat is. (Így
érhetők el például az aktuális tantervi szabályozás dokumentumai, vagy szakmai honlapok
cikkei). Mindezeket figyelembe véve mondhatjuk, hogy az elektronikus jegyzet a nyomtatott
szakkönyvekhez viszonyítva gazdagabb és sokrétűbben felhasználható tartalmat közvetít. Az
első kötet elektronikus változatánál bevált szerkesztési koncepciót a további kötetek
elektronikus változatainál is követtük.
A teljes szakanyag elektronikus megjelenése mellett mindhárom kötet, korlátozott
példányszámban, nyomtatott formában is megjelent. A nyomtatott változatba igyekeztünk
átmenteni az elektronikusan szerkesztés előnyeit. Őriztük a moduláris szerkezetet, és nem
riadtunk vissza a szakkönyvekben szokatlan redundanciától sem. Ez utóbbival azt kívántuk
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elérni, hogy a könyvet ne kelljen fonalasan olvasni, hanem kisebb részletei önállóan is
felhasználhatók legyenek. Az elektronikusan egyetlen kattintással elérhető csatolmányok a
nyomtatott anyagban a nagy fejezetek végére kerültek és a fősodorban csak hivatkozásként
jelennek meg.
Könyvünk elsősorban az ELTE fizikatanár szakos képzésének hagyományaira építve általános
szakmódszertani áttekintést kíván nyújtani, nem kötődik középiskolai tantervekhez és konkrét
tanítási gyakorlathoz sem. Ezért reméljük, hogy sokszínűségével, a módszertani változatok
részletes kritikai taglalásával minden tanár szakos hallgató, gyakorló tanár és módszertani
kutatásokat végző kolléga számára hasznos segédletté válik
A három „kötetes” elektronikus szakanyag az ELTE Fizikatanári doktori programjának
honlapjáról tanári felhasználásra (terjesztésre nem!) szabadon letölthető.

Budapest, 2021. január 5.

A szerzők
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BEVEZETÉS
A rezgések és a hullámok tanítása a középiskolai fizika fontos integráló témaköre. Egyrészt az
egész korábban tanult mechanika – a kinematika, dinamika, mechanikai energia korábban tanult
alapismereteire épít, másrészt integráló egységbe fogja a mechanikai rezgések és hullámok, az
elektromágneses rezgések és hullámok, valamint az optikai hullámjelenségek széles
jelenségkörét. Ez utóbbi tudatos felhasználása azért is célszerű, mert különböző rezgések és
hullámok egymást követő tárgyalásával időt takaríthatunk meg, miközben érzékletes példát
mutatunk a fizikában fontos „analógiás gondolkodás” alkalmazására, továbbá számos
gyakorlati alkalmazás bemutatására is. A másik ok, ami miatt a témakör tanítása kiemelt
jelentőségű, hogy a klasszikus rezgések, majd a hullámok tárgyalása bevezetésül szolgál a
modern fizika, kiemelten a kvantummechanikai anyaghullámok tárgyalásához.

A rezgések hullámok témakörének tantervi elhelyezése
A fizika hagyományos tématerületei – a mechanika (beleértve a hangtant is), az
elektrodinamika és az optika egyaránt részletesen tárgyalják az adott területre jellemző rezgések
és hullámok leírását és azok gyakorlati jelentőségét, technikai alkalmazását. Néhány évtizeddel
ezelőtt a fizika középiskolai tanítása is ezt a felépítést követte. A modern fizika – különösen az
anyagi tulajdonságokat mikroszerkezeti alapon vizsgáló kvantummechanika – a klasszikus
fizika hullámtani fogalomrendszerére épült, de azt számos lényegi kérdésben átértelmezte. A
középiskolai tananyagba alig több mint ismeretterjesztési szinten beépített kvantummechanika
tárgyalása ma is a klasszikus hullámtani előzményekre épít.
A korábbi évtizedek gyakorlatához képest a fizika alapóraszámok kb. 50%-os mértékben
csökkentek, (továbbá az érettségi előtti évfolyamban nincs már kötelező fizikaóra). A
peremfeltételek ilyen kedvezőtlen alakulása szükségessé teszi, hogy a tanulóktól komoly
absztrakciós gondolkodást kívánó modern fizikát, és a bevezetését adó rezgések-hullámok
témakört az utolsó fizikatanítási évfolyam tananyagát alkossa. Ezt indokolja továbbá az a
körülmény is, hogy matematikából a periodikus függvények tárgyalása ugyancsak a 11.
évfolyamon történik. Célszerű a tananyagot minden diák számára tanított alapszintű
ismeretekre, illetve az érdeklődők és a műszaki-természettudományos továbbtanulásra
készülők számára emelt szintre felosztani. A két szint alapvetően abban különbözik, hogy
alapszinten a hangsúly a kvalitatív jelenségértelmezésen van és a matematikai leírás minimális,
emelt szinten azonban ez utóbbi is elvárás. Alkalmas szervezés esetén a kétszintű feldolgozás
nem független egymástól, lényegében egy időben történik és érdemi ismétlés nélkül
összeilleszthető.

A Rezgések alapszinten tárgyalandó tananyaga
Az alapszintű anyagba kerül a mechanikai rezgés kinematikai alapjelenségeinek bemutatása és
a kapcsolódó alapfogalmak bevezetése, a harmonikus rezgés mozgásegyenletének és
energiaviszonyainak egyszerű tárgyalása. A csillapított és kényszerrezgés jelenségszintű,
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kvalitatív értelmezése elegendő. A mechanikai hullámok tárgyköréből a rugalmas kötélen
kialakuló haladó hullám terjedésének megértése, a hullám kitérés-idő függvénye, és az
állóhullám fogalom fontos. A hullámjelenségek – visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia –
hullámkádas kísérletekkel mutathatók be és értelmezhetők. Fakultatív projektmunkában, a
diákok a hanghullámokkal kapcsolatos néhány érdekes jelenség bemutatásával és
értelmezésével egészíthetik ki a témakört.
Az elektromágneses rezgések tárgyalása az egyszerű (R)LC-kör rezgőkörben létrejövő
csillapodó elektromágneses rezgések bemutatásával és a jelenség kvalitatív értelmezésével
indul. Ennek során az elektromágneses rezgőkör periodikusan ismétlődő fázisváltozásait a
rugón rezgő test periodikus fázisváltozásával hasonlítjuk össze. Az elektromágneses rezgőkör
periódusidejét meghatározó Thomson-képletet közöljük, és kvalitatív kísérlettel ellenőrizzük.
A rezgés csillapodását a mechanikai analógiára hivatkozva a vezetékek ohmos ellenállásán
disszipálódó energiával indokoljuk (később ezt kiegészíthetjük a sugárzási veszteséggel).

Az emelt szintű kiegészítés tananyaga
Emelt szinten a mechanikai rezgés kinematikai függvényeit az egyenletes körmozgás
vetületével hozzuk kísérleti kapcsolatba, és ennek alapján írjuk fel a függvények matematikai
alakját. Számítógépes demonstrációval szemléltetjük a különböző rezgések összetételét. A
dinamikai tárgyalás részeként a rugó lineáris erőtörvényének ismeretében felírjuk a rezgő test
mozgásegyenletét, majd számítással levezetjük belőle a rezgésidő formuláját, amit kísérletekkel
igazolunk is. A rezgő test speciális példájából indulva, a lineáris erőtörvény és a harmonikus
rezgés általánosított dinamikai összekapcsolásával értelmezzük elméletileg (és ellenőrizzük
mérésekkel is) a fonálinga lengésidőképletét. A rezgések energetikai tárgyalása során
korábbiakban megismert mechanikai energiamegmaradás elvét alkalmazzuk a rugón rezgő test
esetére, azaz számítással belátjuk, hogy a potenciális és kinetikus energiák összege a rezgés
bármely fázisában állandó, majd néhány méréssel ellenőrizzük az eredményt. A rezgések
energetikai tárgyalásához kapcsolódóan a csillapodó- és kényszerrezgések tulajdonságait,
valamint a rezonancia jelenségét kvalitatív szinten energetikailag értelmezzük.
A mechanikai és az elektromágneses rezgések kvalitatív szintű párhuzamba állításán túl – ha a
diákok matematikai érdeklődése megengedi – a jelenségek leírásában fontos formulák
hasonlóságát is érdemes bemutatni. A csillapítatlan elektromágneses rezgések előállítására
szolgáló Meissner-féle visszacsatolás kapcsolását is bemutatjuk, és értelmezzük a rezonáló
rezgőkörök induktív csatolásakor fellépő energiaátadás jelenségét.

Hullámok alapszintű tanítása
A rugalmas közegben terjedő hullám fogalmát egyszerű demonstrációs kísérletekre alapozva
vezetjük be. Bemutatjuk, hogy rugalmas egydimenziós pontsoron, rugalmas kötélen (pl.
bifilárisan felfüggesztett ingasoron, gumikötélen) keltett helyi zavar, majd folytonos helyi
rezgetés átterjed a környezetre. Kísérleti bemutatás után definiáljuk a longitudinális és a
transzverzális hullám fogalmát. Ezután az egy pontjában folyamatosan rezgetett kötélen
kialakuló jellegzetes hullám-alakzat („harmonikus” hullám) mozgását megfigyelve
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megállapítjuk a hullám jellemzőit térbeli és időbeli periodicitását, a hullámot jellemző
mennyiségeket (hullámhossz, rezgésidő, terjedési sebesség) és kimondjuk a köztük lévő
kapcsolatot. Itt vezetjük be kísérletre alapozva a két végén rögzített húron kialakuló állóhullám
fogalmát, és kialakulásának feltételeit. Ezután hullámkádas kísérleteket végezve a korábbi
egydimenziós jelenséget két dimenzióra terjesztjük ki. A hullámkádas kísérletek segítségével a
hullámjelenségek egész sorát vizsgálhatjuk (pl. visszaverődés, törés, hullámok „zavartalan
áthaladása egymáson, elhajlás, interferencia különböző esetei stb.) A fentiek közül az
interferencia jelensége a legfontosabb, hiszen ezt tekintjük a hullámsajátságot igazoló
kísérletnek. A többi kísérlet vonatkozásában alapszinten megelégszünk a jelenségek
(kísérletek) kvalitatív értelmezésével.
A hullám mechanikai kísérletekre alapozott fogalmi bevezetése után az elektromágneses rezgés
térbeli terjedésével értelmezhető elektromágneses hullámokkal foglalkozunk. Az
elektromágneses hullámokat célszerű mikrohullámokkal végzett kísérletekre alapozott
mechanikai analógiákra támaszkodva bevezetni, mivel az elektromágneses hullámok
kialakulására mély elméleti magyarázatot nem tudunk adni. Alig tehetünk többet, mint hogy
közöljük, hogy az elektromágnesség egységes összefoglalását tartalmazó Maxwell-féle
egyenleteknek van ún. hullám-megoldása, ami azt jelenti, hogy a gyorsan változó (rezgésben
lévő) mágneses tér környezetében változó elektromos mezőt kelt, ami ismét változó mágneses
teret gerjeszt. Mindenképpen emeljük ki, hogy az elektromágneses hullámok terjedéséhez a
mechanikaiakkal ellentétben nincs szükség közegre, a hullámot az önmagát felépítő elektromos
és mágneses tér haladásával vákuumban is terjed. A változó mágneses és elektromos tér
egymást kölcsönösen gerjesztő hatása fénysebességgel (c) terjedő, elektromágneses hullámot
kelt. Az elektromágneses hullám (sugárzás) igen széles hullámhossztartományban létezik, és
az általunk érzékelhető, illetve műszeresen kimutatható fizikai tulajdonságaik hullámhossztól
függően igen változóak. Közös bennük, hogy vákuumban fénysebességgel terjednek, és többkevesebb energiát hordoznak. Az elektromágneses sugárzás természeti környezetünk fontos
része, ami döntően különböző természeti folyamatok során keletkezik és nyelődik el.
Mindenképpen fontos eredménye a tudománynak, hogy már képesek különböző
elektromágneses sugárzások mesterséges, gyógyászati és technikai alkalmazására. Az
elektromágneses sugárzásokat keltő természeti jelenségekkel, illetve a mesterségesen előállított
elektromágneses hullámok alkalmazásaival fakultatív kiegészítésként, kiselőadások,
projektmunka keretében lehet és ajánlott foglalkozni.
A gimnáziumi alapóraszám korlátozott idejét úgy hasznosíthatjuk optimálisan, ha az
elektromágneses hullámok részletes tárgyalása helyett az általános hullámtulajdonságokat
hangsúlyozó kísérleti bemutatóórát szervezünk, ahol közvetlenül egymás után mutatunk be
hasonló kísérleteket mechanikai vízhullámokkal, hanggal, továbbá elektromágneses
mikrohullámokkal és fénnyel. A kísérleti bemutató eredményétől biztosan várható, hogy a
fizika iránt kevéssé motivált diákok is megjegyeznek valamit a hullámjelenségek
univerzalitásáról. Ha erre épül majd az anyag mikroszerkezetével kapcsolatos hullámkép, akkor
a modern fizikáról is nyernek valamilyen képet.

18

A hullámtan emelt szintű kiegészítő anyaga
Emelt szinten a hullámtan első fontos kiegészítő anyaga a hullámterjedést értelmező Huygens
és Huygens-Fresnel-elv. Ennek alapján egységesen magyarázható a hullámkádas kísérletek
során megfigyelt visszaverődés, és törés, de a fényterjedés teljesen azonos alakú geometriai
törvényei is.
A hullámok találkozásakor fellépő interferencia-jelenség a hullámok alapvető jellemzője. Ezt
alkalmazzuk a hullámtermészet kísérleti igazolására. A hulláminterferencia kvantitatív
tárgyalása az emelt szintű hullámtan súlyponti témája. Részletes feldolgozásra olyan
kísérleteket célszerű választani, amelyek a továbbiakban tárgyalandó modern fizikában is
fontos szerepet játszanak. Ilyen kísérlet a Young-féle kétréses interferencia, amit hullámkádban
felületi hullámokkal kísérletezve értelmezünk elsőként, majd bemutatjuk a kísérlet hangtani,
mikrohullámú és fénytani változatát is. A kísérlet igazi szemléletformáló jelentőségét az adja
meg, hogy az előbbiekhez hasonló kétréses interferenciakísérletet elektronokkal is elvégezték,
igazolva ezzel az elektronok kettős természetét. Hasonlóan alapvető kísérlet a diffrakciós
ráccsal előállított elhajlási interferencia bemutatása. Ennek fő alkalmazása a fénytanban, a fény
hullámhosszának
meghatározása.
Fizikatörténeti
jelentősége
a
röntgensugarak
hullámtermészetének kísérleti igazolása, továbbá az elektronsugarak hullámhosszának mérése.
Ez utóbbi kísérlet demonstrációs változata az anyag kettős természetét közvetlenül igazoló
iskolai kísérlet. Fizikatörténeti alapkísérlet a Michelson-féle interferenciakísérlet, amit
Michelson eredetileg a fényhullámhossz mérésére dolgozott ki, a kísérletre alapozva 1887-ben
Michelson Edward Morley amerikai fizikussal együttműködve igazolta, hogy a fény esetén nem
érvényes a klasszikus, Galilei féle relativitási elv, a fény sebessége vonatkoztatási rendszertől
függetlenül állandó. Michelson-Morley kísérlete szolgáltatta az alapot Einstein számára a
speciális relativitáselmélet megalkotásához.

Módszertani ajánlások
A középiskolában a rezgés- és hullámtan feldolgozásának módja alapvetően induktív, azaz
jelenségek megfigyeléséből indulunk ki és tervszerűen végrehajtott kísérletek eredményeire
építünk. Emellett, különösen a tananyag emelt szintű feldolgozása során, az indukció mellett
szerepet kap a dedukció is. Itt a már ismert kinematikai, dinamikai és energetikai
alapösszefüggésekkel számolva jutunk új ismeretekhez, amiket utólag mérésekkel igazolunk.
A „Rezgések” témakör feldolgozása során az új ismeretek tárgyalását tanári vezetéssel történő
frontális osztálymunkaként ajánljuk. Kétségtelen, hogy a reformpedagógiában preferált egyéni
vagy kiscsoportos felfedeztetéses módszernek vannak előnyei, de rendkívül időigényes is. Úgy
gondoljuk tehát, hogy az iskolai órakeret szűkre szabott idejével akkor gazdálkodunk jól, ha a
kísérletek és az elméleti feldolgozás alapvetően tanári vezetéssel folyik. Az önálló diák-munka
alapozó szinten fakultatív, kiegészítő tevékenység (kísérletezés, gyakorlati alkalmazások
bemutatása stb.) a minden témakörhöz bőségesen ajánlott ismétlő vagy kiegészítő jellegű
mérésekre koncentrálódik. Ajánljuk, hogy az aktív érdeklődő diákok számára a tanár
biztosítson lehetőséget a tanórán kívüli kiscsoportos kísérletezésre!
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„A rezgések kinematikája” témakörben a jelenség megfigyeléséből indulunk ki, majd valamely
alkalmas kísérleti technikával felvesszük a rezgés kitérés-idő grafikonját. Ezután a kitérés-idő
grafikon jellemzőinek meghatározására és a függvény matematikai alakban történő felírására
kerül a hangsúly. Ez utóbbihoz a segítséget az egyenletes körmozgás és a harmonikus
rezgőmozgás kísérletileg felismert kapcsolata adja. Ugyancsak a harmonikus rezgés és a
körmozgás kapcsolatát használjuk fel a rezgés sebesség-idő és gyorsulás-idő függvényének
matematikai felírásához. A témakörben kiegészítő anyagaként kísérleti alapon tárgyalhatók a
rezgések összetételének alapesetei.
A „rezgések dinamikája” fejezetben a harmonikus rezgés okaként általánosítjuk a lineáris
erőtörvényt, lényegesen kibővítve ezzel a rezgések matematikailag értelmezhető körét. A
rezgésidő meghatározása a mozgásegyenleten alapuló számítás – tehát dedukció – eredménye,
amit mérőkísérletekkel ellenőrzünk. A rugó rezgésidő-formulája a rugó lineáris erőtörvényére
támaszkodva minden lineáris erőtörvénnyel rendelkező rendszerre bővíthető, általánosítható.
Így kapjuk meg a matematikai inga lengésidő-képletét, amit ismét utólagos mérésekkel
igazolunk.
A „rezgések energetikai vizsgálata” annak kvalitatív megfigyelésével indul, hogy a
rezgés/ingalengés során a mozgási energia és a potenciális energia szabályosan váltakozva
egymásba alakul. A mechanikai energiamegmaradás törvényéből kiindulva számítással
igazolható, hogy a rezgés során a kinetikus és potenciális energiák összege állandó. Az elméleti
számítást kísérletileg igazoljuk. Ennek legegyszerűbb módja az, ha nagyobb tömegű, hosszú
fonálra függesztett inga lengéséről készített videofelvétel alapján empirikusan meghatározzuk
a szélső helyzetben a helyzeti energia és az egyensúlyi helyzetén áthaladó inga sebességéből
adódó mozgási energia értékét. A csekély eltérés a rezgés/lengés csillapodásával magyarázható.
A rezgések energetikai tárgyalásához kapcsolható a csillapodó rezgések kísérleti bemutatása és
kvalitatív tárgyalása, valamint a kényszerrezgés és a rezonancia jelensége, valamint a fakultatív
kiegészítésként tárgyalható csatolt rezgések.
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1. MECHANIKAI REZGÉSEK
1.1. Rugón rezgő test mozgása
A rugóra akasztott, majd egyensúlyi helyzetéből függőlegesen kitérített és magára hagyott test
periodikus mozgását vizsgáljuk. Az egyszerű kísérletet elvégezve először megfigyeltetjük a
mozgást az osztállyal, majd összegezzük megfigyeléseinket. Részletes mennyiségi vizsgálathoz
a mozgó test pillanatnyi helyzetét az idő függvényében ábrázoló grafikonra van szükségünk. A
grafikon elkészítéséhez többféle kísérleti módszer közül válogathatunk.
A hagyományos iskolai kísérleti módszerek közül talán a legismertebb, hogy a rugóra akasztva
rezgő testhez írószerkezetet rögzítünk, ami a rezgés közben nyomot hagy a függőlegesen rezgő
test mögött vízszintes irányba egyenletesen elhúzott háttéren. Így a vízszintesen mozgó háttéren
a test függőleges kitérésének időfüggvénye adódik. A kapott hullámos görbét elemezve
belátható, hogy a rezgő test kitérése az idő szinuszos függvénye.

Fizikai kísérletek gyűjteménye I. kötet, (Szerk.: Juhász A.)
Arkhimédész Bt.- Typotex, Bp. 1994. I.1.; 27. old.
http://metal.elte.hu/~phexp/tart/tt_kin.htm#I.1.%20Mozg%C3%
A1sok%20vizsg%C3%A1lata%20elmozdul%C3%A1sid%C5%91-grafikon

Mivel a rendelkezésre álló idő kevés, a hagyományos kísérlet és kiértékelése időigényes,
célszerű gyors számítógépes mérést választani. E célra több különböző fejlesztésű szoftver is
ajánlható.
A Tracker ingyenesen letölthető videoelemző és modellező program, ami előzetesen videóra
vett síkbeli mozgások kinematikai elemzésére, továbbá a mozgás és annak értelmezésére
általunk felállított modell összehasonlítására is alkalmas.

Tracker videoelemző számítógépes szoftver ingyenesen letölthető:
https://physlets.org/tracker/
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A VideoPoint videóra vett mozgások elemzésére Windows alapú számítógépekre készített
szoftver. Az angolszász iskolarendszerben már évtizedes alkalmazási múltra tekint vissza. A
program részletes ismertetése, az iskolai munkához ajánlott számos előre elkészített,
mozgásokat bemutató videó leírásával a világhálón megtalálható, és a program VideoPoint 1.
és VideoPoint 2.5 verziója is ingyenesen letölthető.

VideoPoint szoftver ismertetése és a legújabb (VideoPoint 2.5)
verziójának ingyenesen letöltése:
https://www.presentationpoint.com/software/videopoint/
https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/VideoPoint.html

LabCamera – magyar fejlesztésű, többféle mérés elvégzésére és kiértékelésére alkalmas
számítógépes program. A számítógéphez kapcsolt webkamera alkalmazásával „in-situ”
kísérletek kiértékelésére, illetve előzetesen videóra vett mozgások számítógépes feldolgozására
alkalmas. A fizika mellett más természettudományos tantárgyak tanítása során is jól
használható.

LabCamera többfukciós számítógépes szoftver Kinematika
programja
(helyben kamerázott, vagy előzetesen videóra vett mozgások
valós idejű videoanalizisére) További részletek, előre elkészített
videók, felhasználási ajánlások a forgalmazó honlapján:
https://www.mozaweb.hu/LabCamera

A mechanikai rezgések kinematikai vizsgálatának alapkísérletével, továbbá annak mennyiségi
kiértékelésével jegyzetünk első kötetének Kinematika fejezetében részletesen foglalkoztunk. A

A fizika tanítása I. (elektronikus egyetemi jegyzet) II.5. A rezgőmozgás
kinematikája (93. oldal)
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Demonstrációs mérés a rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás
kapcsolatára (MR1.)
Részletek >>>

1.2. Rezgések összetétele
(kiegészítő emelt szintű tananyag)
Különböző rezgések összetétele több érdekességet tartalmaz, ami teljesebbé teszi az érdeklődő
diákok rezgésekről alkotott képét. A témakör egyik lehetséges megközelítése a matematikai út,
ami feltételezi a forgásszögek szögfüggvényeinek rutinos kezelését, a másik fizikai szemlélet
formálása szempontjából legalább ilyen hasznos a kísérleti megközelítés. Ez utóbbi a
LabCamera számítógépes videóanalizáló program segítségével szemléletes és egyszerű.

Egyirányú, egyező frekvenciájú rezgések összegzése (MR2.)
(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
Részletek >>>

Egyirányú, kicsit eltérő frekvenciájú rezgések összegzése –
„LEBEGÉS” (MR3.)
(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
Részletek >>>

Egymásra merőleges rezgések összetétele (MR4.)
(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
Részletek >>>
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1.3. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása
A lineáris erőtörvény, mint a harmonikus rezgés dinamikai feltétele
A dinamika alapegyenletét felhasználva – a gyorsulás-idő összefüggés ismeretében – vizsgáljuk
meg a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételét!

A fizika tanítása I. (elektronikus egyetemi jegyzet) III.2.3.2. A
harmonikus rezgőmozgás dinamikája (195. oldal)

1.4. A rezgésidő meghatározása
(A feldolgozás javasolt módja: frontális osztálymunka)
A középiskolai fizika tipikus megismerési útja induktív, kísérleteken, méréseken alapul. Ritkán
adódik alkalom a deduktív út bemutatására, azaz arra, hogy elméleti megfontolás, számítás
alapján jussunk új ismeretekhez, amit ezután kísérletileg ellenőrzünk. Ilyen a dedukciót
szemléltető lehetőségként kínálkozik a rezgésidő elméleti meghatározása számítással.
A rezgésidő a harmonikus rezgőmozgás mozgásegyenletéből egyszerű számítással levezethető.
Az
∑ 𝐹 = −𝐷𝑥 = −𝑚𝜔2 𝑥
mozgásegyenlet átrendezésével, egyszerűsítés után kapjuk a: 𝐷 = 𝑚𝜔2 összefüggést.
Behelyettesítve az ω körfrekvenciát (𝜔 =

2𝜋
𝑇

), majd a kapott egyenletből kifejezve a rezgésidőt,

megkapjuk a harmonikus rezgés közismert rezgésidő-képletét:
𝑚
𝐷

𝑇 = 2𝜋√

Az eredmény szerint a rezgés T periódusideje arányos a test tömegének négyzetgyökével és
fordítottan arányos a D rugóállandó négyzetgyökével.
Az elméleti úton levezetett rezgésidő-képlet helyessége természetesen kísérleti ellenőrzést kíván,
amiről nem szabad megfeledkezni!
Alapszinten kísérleti ellenőrzésként megelégedhetünk a kvalitatív ellenőrzéssel. A rezgésidő
formula ismeretében a diáknak meg kell mondania mit vár, ha ugyanarra a rugóra nagyobb vagy
kisebb tömegű testet erősít, illetve, ha a rugót cseréli ki egy másik rugóra. A kvalitatív válaszhoz
hozzá tartozik az indoklás és a méréssel történő ellenőrzés.
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Emelt szinten mennyiségi szemléletet várunk el a diákoktól. Így például igazolja egyszerű
kísérlettel, hogy az adott rugóra akasztott test rezgésideje a tömeg négyzetgyökével arányos (a
kísérlethez a rugón túl egyforma testekből iskolai tömegsorozat áll rendelkezésre.)

Rugó rezgésidő-képletének igazolása méréssorozattal (MR5.)
Részletek >>>

Rugókkal kapcsolatos egyszerű feladatok – kísérleti igazolással
(MR6.)
Részletek >>>

1.5. Kis kitérésű fonálinga (matematikai inga) lengésének vizsgálata
(A feldolgozás javasolt módja: frontális osztálymunka)
Készítsük el a kísérlethez szükséges ingát! Kb. 1 m hosszúságú zsineg egyik végét rögzítsük
állványhoz, másik végére akasszunk kis méretű nehezebb testet, pl. 50g-os tömeget az iskolai
tömegsorozatból. A mérés egyszerűen elvégezhető a LabCamera számítógépes programmal. A
mérés módszere nagyon hasonló a rugón rezgő test vizsgálatával, amit A fizika tanítása I.
(elektronikus egyetemi jegyzet) II.5. A rezgőmozgás kinematikája-ban (93. oldal) ismertettünk.
Az inga mozgását a fonalra akasztott tömeg színezésével tesszük a számítógépes program
számára felismerhetővé. A webkamerát helyben végzett kísérlet esetén állítsuk be úgy, hogy a
függőlegesen lógó ingatest a képmező közepére kerüljön, vagy egy korábbi kísérletről hasonló
nézőpontból készített videofelvételt értékeljünk ki. Ismertessük fel a programmal a színes
ingatestet! A koordinátarendszer origóját állítsuk a testre! Térítsük ki néhány cm-nyire az ingát
és hagyjuk magára! Készítsünk webkamerás felvételt az inga mozgásáról! A felvétel ideje
tartson ki jónéhány lengés megtételéig!
-

Vizsgáljuk meg a számítógép által rögzített mozgás vízszintes (x) összetevőjének időgrafikonját!

Az inga lengésének kitérésfüggvényét (és sebesség-idő függvényét) a mellékelt ábra mutatja.
Az inga kitérés-idő és sebesség-idő függvénye teljesen hasonló, a rugón rezgő test esetén
tapasztalthoz. Eszerint a fonálinga lengése harmonikus rezgőmozgásnak tűnik.
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-

Vizsgáljuk meg, hogy valóban harmonikus mozgásról van-e szó az inga esetén!

-

Vajon mennyire teljesül az inga esetén a lineáris erőtörvény?

A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele – amint a rugó esetén láttuk – az, hogy a testre
ható erők eredője az egyensúlyi helyzettől számított kitéréssel egyenes arányban változzék és
a kitérés irányával ellentétes irányú legyen.
Az ingatest mozgása kényszermozgás, ami a fonal
hosszával meghatározott körív mentén történik, az igatest
sebessége a függőleges kötélhelyzetben a legnagyobb, a
szélső helyzetek felé csökken. A kitérésben lévő ingatestre
két erő hat, a nehézségi erő (𝑚𝑔⃗), iránya mindig
⃗⃗ ), iránya mindig
függőleges, és a kötél húzóereje (𝐾
kötélirányú és a kötél felfüggesztési pontjának irányába
mutat. Mivel a kötélerő a kötél pillanatnyi helyzetével
változik, a két erő eredője is változik a mozgás során. A
leírás általános esetben nem egyszerű. Ha azonban csak a
webkamerával felvett vízszintes mozgáskomponenst
meghatározó erő érdekel bennünket, és megelégszünk a
kis kitérésű lengések (α ≤ 5o) értelmezésével, jó közelítő
leírás adható.
Bontsuk fel a nehézségi erőt két összetevőre, az egyik
legyen mindig a kötél irányába mutató, a másik erre
merőleges, azaz a körpálya érintőjébe eső. A kötélerő és a nehézségi erő kötél irányú
komponensének eredője a körpálya középpontja felé mutató gyorsulás-összetevőért felelős, a
nehézségi erő érintő irányú összetevője a pályamenti gyorsulásért. Ha az inga kitérése kicsi, a
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pályamenti elmozdulás jó közelítéssel megegyezik az elmozdulás vízszintes összetevőjével,
azaz 𝑙𝛼 ≈ 𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼. Következésképpen az ingamozgás vízszintes irányú mozgásösszetevőjét
meghatározó erőt közelíthetjük az érintőmenti erőösszetevővel. Az ábra a kitérésben lévő ingát
és az ingatestre ható erőket mutatja.
Megjegyzés:
-

A 𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 𝛼 közelítést általában α ≤ 5o esetén tartjuk elfogadhatónak. Valójában
azonban ez a mérési pontosságtól függ. Kisebb pontossággal megelégedve, a közelítés
akár 15 fokos szögig is jól használható.

A nehézségi erő érintő irányú komponensét (𝐹é ) a vektorháromszög segítségével tudjuk felírni,
ha észrevesszük, hogy az inga pillanatnyi kitérését jellemző α szög váltószögként itt is
berajzolható. Eszerint
𝐹é = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼
Az ábra szerint a kitérített inga fonala (l) az inga vízszintes kitérése (x) és az inga egyensúlyi
helyzetét jelentő függőleges szintén derékszögű háromszöget ad, benne a kitérési szöggel (α)
𝑥
Innen sinα értéke 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑙 alakban adható meg. Ezt behelyettesítve a fenti erő-egyenletbe azt
kapjuk, hogy:
𝐹é = 𝑚𝑔

𝑥
𝑙

Mivel a vízszintes erőösszetevő arányos a kitéréssel, eleget tesz a harmonikus rezgőmozgás
feltételének, a lineáris erőtörvénynek.
Az inga esetére jó közelítéssel érvényes lineáris erőtörvényt megfeleltethetjük a D direkciós
𝑚𝑔
állandójú rugó erőtörvényének, ha a direkciós állandó értékét 𝐷 = 𝑙 -nek választjuk. Azt is
mondhatjuk, hogy az inga lengését olyan rugó rezgésével helyettesíthetjük, amelynek effektív
𝑚𝑔
rugóállandója 𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝑙 . Ha ezt az effektív rugóállandót behelyettesítjük a rugó
rezgésidőképletébe, ki tudjuk számítani az inga lengésidejét.
Eszerint
𝑇 = 2𝜋√

𝑚
𝑚
𝑙
= 2𝜋√ 𝑚𝑔 = 2𝜋√
𝐷𝑒𝑓𝑓
𝑔
𝑙

A kis kitérések esetén érvényes közelítést tartalmazó levezetés végeredménye természetesen
kísérleti ellenőrzésre, igazolásra szorul.
Alapszintű ellenőrzés
-

Alapszinten elfogadható ellenőrzést jelent, ha egy fonálinga hosszát lemérve
kiszámítjuk a képlettel a várt lengésidőt, majd stopperrel lemérjük 10 lengés idejét, majd
a mérési eredményt elosztva tízzel összehasonlítjuk a képlettel számított lengésidővel.
Természetesen kísérleti igazolásként megfelel, ha a bevezető számítógépes mérés során
használt inga hosszát ismerjük és azt a kapott képletbe helyettesítve kiszámítjuk a
lengésidőt, majd a számított értéket összevetjük a grafikonról leolvasható lengésidővel.
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-

A lengésidő-formula igazolásának tekinthető az is, ha a formula alapján számolva ún.
„másodperc-ingát” készítünk, és azt méréssel hitelesítjük. (másodpercingának azt a
fonálingát nevezzük, amely egyik szélső helyzetéből 1 másodperc alatt jut a másikba,
azaz lengésének periódusideje T = 2 s.)

Alapszintű osztályban az sem felesleges, ha fakultatív alapon a diákok kísérleteket végeznek a
köznapi gondolkodásból adódó téves következtetések cáfolatára is.
-

-

Ilyen tévedés például azt gondolni, hogy az inga lengésideje nő, ha a kitérése nagyobb,
(hiszen a hosszabb út megtételéhez több idő szükséges). A tévedés kísérleti cáfolataként
mérjük a lengésidőt kisebb, majd kb. kétszeres kitérítés esetén! (Természetesen arra
ügyelnünk kell, hogy a nagyobb kitérítés esetén is alkalmazható legyen a a lineáris
közelítés.
Hasonló „logikusnak” tűnő félreértés lehet, hogy a lengésidő az ingatest tömegétől is
függ. Azonos kötélhossz esetén különböző tömegű ingatestekkel végzett lengésidőmérés jelzi a tévedést.

Természetesen a tévképzeteket cáfoló, negatív eredményű kísérletekhez kapcsolódva fel kell
hívni a diákok figyelmét arra, hogy a méréseket adott földrajzi helyen végezzük, ahol a
nehézségi gyorsulás állandó, így a lengésidő egyetlen paraméter, az ingahossz függvénye.

Emelt szintű mérés
Emelt szintű tanulócsoportban, ahol a diákok egy része érettségi vizsgára készül fizikából,
formula ellenőrzésére érdemes méréssorozatot végezni, amivel igazoljuk, hogy a fonálinga
lengésideje az ingahossz négyzetgyökével arányos.

Méréssorozat annak igazolására, hogy az inga lengésideje a fonál
hosszának négyzetgyökével arányos (MR7.)
Részletek >>>

1.6. Lineáris erőtörvény hatására fellépő harmonikus rezgés rugó nélkül
(emelt szintű kiegészítő anyag)
A rugón rezgő test harmonikus rezgőmozgását a lineáris erőtörvényű rugó generálja. A
fentiekben megmutattuk, hogy a kis kitérésű fonálinga lengése jó közelítéssel vízszintes irányú
harmonikus rezgésnek tekinthető. Ezt a tapasztalatot azzal értelmeztük, hogy az ingatestre ható
erők eredőjére vonatkozóan jó közelítéssel teljesül a rugóéhoz hasonló lineáris erőtörvény. A
lineáris erőtörvényben a kitérés együtthatójaként szereplő arányossági tényező analógiás alapon
az effektív rugóállandó szerepét tölti be. Ezt beírva a rugó rezgésidő-képletébe meghatározható
a fonálinga lengésideje. Az inga esetén eredményesnek bizonyuló módszer számos más esetben
is használható, ha belátjuk, hogy a periodikusan mozgó testre a rugóéhoz hasonló lineáris
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erőtörvény érvényes. Az erőtörvény matematikai hasonlósága alapján a harmonikus
rezgőmozgásra kapott eredmények más, a rezgő rugótól nagyon eltérő más rendszerekre is
alkalmazhatóvá teszik a rezgésidő-képlet alkalmazását. Az ezt illusztráló példákkal sikerrel
fejleszthetjük a diákok analógiás gondolkodását, ami a fizikában jól használható.

Példák különböző rezgő rendszerek
erőtörvényük felírása alapján (MR8.)

tárgyalására

lineáris

(emelt szintű fakultatív tananyag)
Részletek >>>

1.7. A rezgőmozgás energetikai vizsgálata
Periodikus energiakicserélődés jelensége rezgőmozgás során
Az energetikai vizsgálatot célszerű a mechanikai energiafajták (magassági (helyzeti) és
mozgási energia), valamint a munkatétel átismétlésével kezdeni. A fizika tanítása a
középiskolában I. kötet III. Dinamika fejezet 3.2.5 pontjában (270. oldal) részletesen
foglalkoztunk a rugóerő munkájával, valamint a munkatétel alkalmazásával a pusztán a rugóerő
hatására mozgó test esetén. A rugóra akasztott test mozgását vizsgálva érdemes visszaidézni,
hogy a rugó megnyújtáskor a rugó egyre növekvő visszahúzó ereje ellen végzünk munkát. A
1

munkavégzés eredményeként a megfeszített rugónak 𝐸𝑟𝑢𝑔 = 2 𝐷𝑥 2 rugalmas energiája lesz,
ahol D a rugóállandó, x a rugó teljes megnyúlása.
A rugóra akasztott test mozgását vizsgálva célszerű a megbeszélést kvalitatív kísérlettel
kezdeni. Végezzünk egyszerű szabadkézi demonstrációs kísérletet (webkamera nélkül) és
értelmezzük kvalitatív szinten a rezgés energiáját a test különböző kitérésű helyzeteiben!
A rugón lógó testet húzzuk kissé lefelé, majd engedjük el! A test kitérését az egyensúlyi
helyzettől mérve a kitérítés mértéke –A, ez a rezgés alsó maximális kitérése (amplitúdója). Ezt
a legalsó szintet válasszuk a helyzeti energia zérus-szintjének! Induláskor tehát a test helyzeti
energiája zérus. Az indítás pillanatában a testnek sebessége sincs, tehát kinetikus energiája is
zérus. Ebben a helyzetben csak a rugó feszített, és annak van energiája. A rendszer
összenergiája tehát megegyezik a lehúzott rugó energiájával.
Az elengedett test felfelé kezd mozogni, helyzeti energiája és kinetikus energiája a korábbi
egyensúlyi helyzetig nő, a rugó energiája azonban csökken, hiszen megnyúlása is csökken. Az
egyensúlyi helyzetben a rendszer összenergiája a test kinetikus energiájából, a test helyzeti
energiájából és a rugó lecsökkent rugalmas energiájából tevődik össze. Az egyensúlyi helyzet
fölé emelkedve a helyzeti energia tovább növekszik, a kinetikus energia a sebesség csökkenése
miatt csökken, a rugó energiája szintén csökken. Felső szélső helyzetben a test +A távolságnyira
emelkedett az egyensúlyi helyzet fölé. A helyzeti energia itt maximális, a test a szélső
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helyzetben egy pillanatig áll, tehát kinetikus energiája zérus, a rugó megnyúlása és ebből
adódóan az energiája is itt a legkisebb. Ezután a test ismét lefelé mozog, helyzeti energiája
csökken, kinetikus energiája az egyensúlyi helyzetig növekszik, azután csökken, a rugó
energiája egészen az alsó szélső helyzetig növekszik. A rezgés minden periódusa során az
energiaviszonyok a fentiekhez hasonlóan változnak.
Megállapíthatjuk, hogy a rezgőmozgás során az energiafajták változnak. Amíg egyes
energiafajták csökkennek, mások növekednek, vagy fordítva. A rugón rezgő test és a rugó között
periodikusan ismétlődő energiacsere lép fel.

Az energiaviszonyok elméleti mennyiségi leírása (emelt szintű kiegészítő anyag)
A fizika egyik legalapvetőbb törvénye az energiamegmaradás. A mechanikai energia
megmaradás törvénye (lásd I. kötet III. Dinamika fejezet 3.2. pont, 199. oldal) akkor érvényes,
ha a ható erők potenciálosak. A potenciálos erő fogalma a tanulók számára általában nehéz.
Ilyenkor elegendő annyit mondani, hogy a mechanikai energia megmaradás törvénye akkor
érvényes, ha a súrlódási erő (beleértve a közegellenállási erőt is) hatása elhanyagolható.
Kísérleti vizsgálatokban e feltételnek nem könnyű megfelelni, hiszen közönséges körülmények
között a rugón rezgő test mozgása hosszabb-rövidebb idő alatt lecsillapodik, a test az egyensúlyi
helyzetben nyugalomba kerül. Tapasztalható azonban, hogy haa rezgő test tömege nagy, mérete
kicsi és mozgását a levegő ellenállásán kívül semmi nem akadályozza, az egymást követő
periódusokban a rezgés alig észrevehetően csillapodik. Ilyen esetben jó közelítéssel teljesül a
mechanikai energiamegmaradás törvénye. A rezgő test energiaviszonyainak mennyiségi
tárgyalása során ezt igazoljuk többé kevésbé részletezett számítással, majd az elméleti
eredményt összevetjük webkamerával végzett mérés kísérleti adataival.
Kövessük a fenti kísérlet kapcsán tett megfontolásokat számítással is! A számításokat először
végezzük el a rezgés karakterisztikus pontjaira, az alsó szélső helyzetre, az egyensúlyi helyzetre
és a felső szélső helyzetre!
A rugón lógó test egyensúlya esetén:
𝑚𝑔 − 𝐷𝑥𝑜 = 0
A rezgés indításakor a testet az egyensúlyi helyzetből A távolsággal húztuk le.
Az indulás pillanatában a rendszer összenergiáját a feszülő rugó energiája adja, azaz
1
1
1
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 = 𝐸𝑟𝑢𝑔 = 𝐷(𝑥𝑜 + 𝐴)2 = 𝐷𝑥𝑜2 + 𝐷𝑥𝑜 𝐴 + 𝐷𝐴2
2
2
2
Az egyensúlyi helyzeten áthaladva a test helyzeti energiája 𝐸ℎ = 𝑚𝑔𝐴, mozgási energiája
1

1

2
maximális (𝐸𝑘𝑖𝑛 = 2 𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥
), a rugó megnyúlása éppen 𝑥𝑜 , energiája 𝐸𝑟𝑢𝑔 = 2 𝐷𝑥𝑜2

A rendszer összenergiája:
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 =

1 2 1
2
𝐷𝑥 + 𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥
+ 𝑚𝑔𝐴
2 𝑜 2
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Alakítsuk át az összenergia kifejezését, felhasználva, hogy a sebesség-amplitúdó értéke 𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝐷

𝐴𝜔 = 𝐴√𝑚, továbbá 𝑚𝑔 = 𝐷𝑥𝑜 ! Ezt felhasználva, a rendszer összenergiája
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 =

1 2
1
𝐷𝑥𝑜 + 𝐷𝑥𝑜 𝐴 + 𝐷𝐴2
2
2

azaz a rendszer összenergiája az egyensúlyi helyzeten áthaladva megegyezik a kezdeti energia
értékével.
Vizsgáljuk a rendszer összenergiáját a felső szélső helyzetben! A testnek ott nincs mozgási
energiája, helyzeti energiája 𝐸ℎ = 2𝑚𝑔𝐴, a feszülő rugó energiája
1
𝐸𝑟𝑢𝑔 = 𝐷(𝑥𝑜 − 𝐴)2
2
A rendszer összenergiája az előző lépésben alkalmazott helyettesítésekkel:
1
1
1
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 = 2𝑚𝑔𝐴 + 𝐷(𝑥𝑜 − 𝐴)2 = 2𝐷𝑥𝑜 𝐴 + 𝐷𝑥𝑜2 − 𝐷𝑥𝑜 𝐴 + 𝐷𝐴2
2
2
2
1
1
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 = 𝐷𝑥𝑜 𝐴 + 𝐷𝑥𝑜2 + 𝐷𝐴2
2
2
Az eredmény ismét azt mutatja, hogy az összenergia változatlan marad, megegyezik a kezdeti
energiával, igazolva a mechanikai energia-megmaradás törvényét.

Az elméleti energiaszámítások és a mérési
összevetése rugón rezgő test esetén (MR9.)

eredmények

(emelt szintű fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Megjegyzés:
-

A rezgőmozgás dinamikai leírásakor megmutattuk, hogy a rugóra akasztott test esetén
az eredő erőből kitranszformálható a nehézségi erő, ha a megfelelő kezdőpontot
választunk a mozgás leírására. Ha a kitérést a test egyensúlyi helyzetétől mérjük, akkor
az eredő erő (−𝐷𝑥) ahol 𝑥 a test egyensúlyi helyzetétől mért kitérése, és 𝑦 = 𝑥 + 𝑥0 (x
és 𝑥0 rendre a rugó pillanatnyi teljes és egyensúlyi megnyúlása.) Természetesen a
(−𝐷𝑥) eredő erőhöz is rendelhetünk potenciális energiát, ami a rugóenergia
analógiájára

1
𝐷𝑥 2 .
2

Ezt az energiát nem tekinthetjük a felfüggesztett rugóban

felhalmozódó energiának, hiszen valamilyen formában a rugó és a magassági energia
keveréke. Ezzel a rezgés során végbemenő energiaátalakulásokat a mozgási és a lineáris
erőtörvényből adódó potenciális energia közötti folyamatos csereként értelmezhetjük.
-

A továbbiakban, ebben a kiegészítésben a nehézségi erőtérbeli helyzeti energiát
magassági energiának, az eredő erőhöz rendelhetőt pedig potenciális energiának
nevezzük.
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-

Megfelelő felkészültségű osztályban szemléletformáló lehet annak megmutatása, hogy
ha a felfüggesztett test mozgásegyenletéből a nehézségi erőt kitranszformáljuk, akkor
ezzel a transzformációval a rezgési energiából is kihagyhatóvá válik a magassági
energia.
A bizonyítás például a következőképpen adódik. Tetszőleges pontban a magassági, a
rugó és a kinetikus energia összege.
1
1
𝐸 = 𝐷𝑦 2 − 𝑚𝑔𝑦 + 𝑚𝑣 2
2
2
ha a magassági energia zérus pontját a rugó
nyújtatlan
végének
magasságában
választjuk és 𝑦 = 𝑥 + 𝑥0 a rugó teljes
megnyúlása.
Az ábra jelöléseit felhasználva:
1
1
𝐸 = 𝐷(𝑥 + 𝑥0 )2 − 𝑚𝑔(𝑥 + 𝑥0 ) + 𝑚𝑣 2
2
2
Felhasználva, hogy 𝐷𝑥𝑜 = 𝑚𝑔, azt kapjuk,
hogy
1
1
1
𝐸 = 𝐷𝑥 2 + 𝑚𝑣 2 − 𝐷𝑥02
2
2
2
Használjuk fel továbbá, hogy ha a rezgést az alsó szélső pontból indítjuk, akkor a
kitérés-idő és sebesség-idő függvény rendre 𝑥 = −𝐴𝑐𝑜𝑠(ωt) és 𝑣 = 𝐴ω sin (ωt).
Beírva őket az energia kifejezésbe, adódik, hogy
1
1
1
𝐸 = 𝐷 A2 cos 2 (ωt) + 𝑚 A2 𝜔2 sin2 (ωt) − 𝐷𝑥02
2
2
2
Mivel 𝑚𝜔2 = 𝐷, az összenergia minden pillanatban
1
1
𝐸 = 𝐷𝐴2 − 𝐷𝑥02
2
2
ami megegyezik az alsó (vagy felső) szélső kitérési pontban vett energiával. Ez azt
jelenti, hogy a rezgés során az összenergia állandó. Vegyük észre továbbá, hogy mivel
1
2

− 𝐷𝑥02 a kinetikus és potenciális energiától független állandó, az is adódik, hogy az
eredő erőhöz rendelt potenciális és a kinetikus energia összege is állandó. Megmutattuk
tehát, hogy az egyensúlyi helyzetben választott origó esetén gravitációs potenciális
energia is kitranszformálódik a rezgő test energiamérlegéből.

Csillapodó harmonikus rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia
(ajánlott kiegészítő tananyag)
Középiskolában az ideális harmonikus rezgések tárgyalását hagyományosan kiegészíti a
csillapodó rezgések, a kényszerrezgés és a rezonancia-jelenségek tárgyalása. A rezgések
súrlódás, vagy közegellenállás hatására csillapodnak, energiájuk folyamatosan csökken. A
rezgő rendszert érő periodikus külső kényszer (erő) hatására a rezgő test követi a kényszererő
változásának ütemét – ilyenkor beszélünk kényszerrezgésről. A kényszerrezgés akkor válik
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kiemelten érdekessé, ha a kényszererő kedvező üteme esetén a rezgés energiája növekedni kezd.
Ilyenkor beszélünk rezonanciáról. Az esetek többségében az energia növekedésének határt
szabnak a csillapító hatások. Előfordulhat azonban, hogy a csillapítás nem tud gátat szabni az
rezgési energia növekedésének és így a regés annyira felerősödik, hogy a rendszer szerkezeti
károsodása, szétesése, ún. rezonancia-katasztrófa következik be. A fenti jelenségek kísérleti
bemutatása és a kísérlet kvalitatív értelmezése alap- és emelt szinten egyaránt
szemléletformáló. A feldolgozás mélységét a diákok érdeklődése és a felhasználható időkorlát
határozza meg. A témakör „időtakarékos” feldolgozását a hazai fejlesztésű, Mozaweb által
forgalmazott interaktív LabCamera számítógépes programmal ajánljuk.

Csillapodó rezgőmozgás kísérleti vizsgálata LabCamera interaktív
számítógépes mozgáskiértékelő programmal (MR10.)
(fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Kényszerrezgés és rezonancia vizsgálata LabCamera interaktív
számítógépes mozgáskiértékelő programmal (MR11.)
(fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Eötvös-effektus (a rezonancia egy speciális alkalmazása) (MR12.)
Részletek >>>

Csatolt rúdingák lengésének vizsgálata (MR13.)
Részletek >>>

Csillapítatlan lengésű inga készítése (MR14.)
Részletek >>>
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Az egyesült államokbeli Tacoma-tengerszoroson átívelő híd 1940.
november 7-én egy közepes szélviharban rezonancia-katasztrófa
következtében leszakadt:
https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs
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MECHANIKAI REZGÉSEK
MELLÉKLETEI
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MR1. Demonstrációs mérés a körmozgás és a rezgőmozgás
kapcsolatára

A kísérlet rövid leírása
Motor tengelyén lévő keresztrúdon rögzített piros gömb egyenletes körmozgást végez. A
kamera a körpálya síkjából, oldalról rögzíti a mozgást.

A mérési feladat

Vizsgáljuk az egyenletesen köröző test vetületi mozgását a LabCamera Kinematika
mérőprogrammal!
-

A grafikonról leolvasható adatok felhasználásával igazoljuk, hogy a kitérés az idő
szinuszos függvénye, a mozgás tehát harmonikus rezgésnek tekinthető.
Határozzuk meg a rezgés amplitúdóját és periódusidejét!
Rajzoltassuk ki a mozgás kitérés-idő és sebesség-idő grafikonját! Hasonlítsuk össze a
függvényeket!

A körpálya sugara 15 cm. A WebCam Laboratory Kinematika mérőprogramja a sugár
kijelölésével és a fenti érték megadásával kalibrálható.

A kísérlet kiértékelése, eredmények, következtetések
A körmozgás végző test x irányú kitérését az idő függvényében a grafikon mutatja.
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A számítógép által felrajzolt grafikon szabályos „hullámvonala” alapján az inga lengése és a
rugón rezgő test mozgása hasonló. A grafikonról leolvasható a mozgó test maximális kitérése
(amplitúdó: A) és a periódusidő (T). Az értékek meghatározása a mérőprogram grafikonján a
kurzor, vagy a grafikonra vetített hálózat osztásvonalai segítségével történhet. A kitérésamplitúdó értéke: a körpálya sugarával azonos A = R ≈ 15 cm, Az x irányú kitérés-függvény
mért peiódusideje: T ≈ 1,97 s .
A grafikon igazolhatóan szinusz-függvény. Ennek bemutatására kinagyítottunk a grafikon
elejéről egy szakaszt, ami az x = 0 helyzeten pozitív irányba áthaladó test mozgását mutatja
addig, amíg a szélső helyzetből visszafordulva ismét áthalad az x = 0 helyzeten.

Feltételezve a kitérés szinuszos időfüggését, a teljes rezgésidő 360°-os fázisszög értéknek felel
meg, a T/2 idő 180°, a T/12 30° fázisszöget jelent. A fázisszöget a zöld vonallal jelzett,
önkényesen kiválasztott kezdőponttól mérve bejelöltük a grafikonra a -30°, 0°, 30°, 60°, 90°,
120°, 150°, 180° és 210° fázisszögeknek megfelelő osztáspontokat. A mozgás ezen φ
szögértékekhez tartozó kitéréseket az
𝑥 = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
feltételezett függvénybe helyettesítve kiszámíthatjuk, és ellenőrizhetjük, mennyire felelnek
meg a kiszámított értékek a grafikon pontjainak. A kitérést célszerűen a grafikonra rajzolt
hálózat osztásvonal egységeiben fejezzük ki (A = 20 cm).
A számított értékeket az értéktáblázat mutatja
φ (°)

-30

0

30

60

90

120

150

180

210

x (osztás)

-10

0

10

17,6

20

17,6

10

0

-10

A számított értékek jól egyeznek a számítógépes grafikon pontjaival. Az egyenletes körmozgás
vízszintes vetülete tehát
𝑥 = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋
𝑡)
𝑇

időfüggésként írható fel, ahol A az inga maximális kitérése, T a lengésidő.
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A mozgás sebesség-idő grafikonja
A körmozgás vízszintes vetületének kitérés-idő és sebesség-idő grafikonját egyszerre az ábra
mutatja.

Láttuk, hogy a körmozgás vízszintes vetülete a harmonikus rezgőmozgásra jellemző szinuszos
időfüggéssel írható le. A sebesség-idő függvény hasonlóan periodikus, de 90o
fáziskülönbséggel kíséri a kitérés-függvényt.

Demonstrációs kísérlet a rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás kapcsolatára
A kapcsolata egyszerű kísérlettel bemutatható. Igazolható, hogy a rezgőmozgás az egyenletes
körmozgás vetülete (tanári bemutató kísérlet, frontális feldolgozás)

Lemezjátszó korongját fedjük le kartonlappal, tegyünk rá a korong szélének közelében színes
fakockát majd állítsuk be a webkamerát úgy, hogy felülnézetben lássa az elrendezést! A
kísérleti összeállítást az ábra mutatja. A
lemezjátszó szürke korongjára piros fa
pogácsát helyeztünk a forgástengelytől 10
cm távolságban. A korong sugarát
előzetesen lemérve végezzük el a méréshez
szükséges
kalibrálást!
A
koordinátarendszert rögzítsük a korong
forgástengelyéhez! A legalacsonyabb
fordulatszámon forgatva a korongot
készítsünk webkamerás felvételt a
körmozgást végző kockáról! A felvétel
során rajzoltassuk ki a mozgás x és y
koordinátájának változását!
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A LabCamera program által rajzolt grafikont az ábra mutatja.

A felvételen jól megfigyelhető, hogy a körmozgást végző test x koordinátája, csakúgy, mint az
y koordinátája szinuszosan változik. Mutassuk meg a kirajzoltatott grafikonon, hogy mindkét
mozgáskoordináta periódusideje és maximális kitérése azonos. A periódusidő értéke
ellenőrizhetően megegyezik a lemezjátszó egy körbefordulásának idejével, az x és y irányú
amplitúdók a körmozgást végző test középponttól mérhető távolságával. A két szinusz𝜋
függvény egymáshoz képest 2 fáziseltérést mutat.
Kísérleti tapasztalataink szerint az egyenletes körmozgás az x és y koordináták irányába eső
harmonikus rezgésekre bontható. A két rezgés amplitúdója, periódusideje megegyező,
𝜋
fáziseltérésük 2 .
Ellenőrzésként készítsünk olyan felvételt, oldalnézetből, hogy a kamera csak az egyik irányú
mozgásösszetevőt érzékelje! A számítógép munkaablakáról mérés közben készített fotón jól
látható a beállítás, továbbá a harmonikus rezgésre jellemző kitérésfüggvény egy szakasza.

A körmozgás vízszintes vetületes elmozdulás összetevője és a számítógép által a mozgás
vetületi sebessége az idő függvényében. A grafikonról leolvasható maximális kitérés értéke a
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lemezjátszó korongjára helyezett piros test forgástengelytől mért távolsága, A grafikonról
leolvasható periódusidő a forgó korong egy körülfordulásának ideje. Az ábrázolt kitérés-idő és
sebesség-idő grafikon szinuszos jellegű, a két periodikus függvény 𝜋/2 fáziseltolódást mutat.

Vissza >>>
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MR2. Egyirányú, egyező frekvenciájú rezgések összegzése

(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
A kísérleti összeállítás
Állítsuk össze a fotón látható kísérleti elrendezést! Az állványon két
közel egyforma rugón egy-egy azonos nagyságú, viszonylag nagy
tömegű test függ. (A két rezgést egyszerre elindítva ellenőrizhetjük a
rezgésidők egyenlőségét vagy eltérését. További kis tömegek
ráhelyezésével finoman változtathatók a rezgésidők, beállíthatjuk,
hogy a két test frekvenciája gyakorlatilag megegyezzen, illetve
különbözzön.)
A két nagyobb testet fessük be különböző színűre, vagy ragasszuk
körbe színes papírral, hogy a számítógépes program felismerje őket és
mozgásukat kövesse. A két nagyobb test aljára rögzítsünk akasztó
horgot és hurkoljunk rá hosszabb, erős cérnát! A cérnahurokra
akasszunk könnyű mozgócsigát, aminek állását a tengelyére akasztott
kisebb súllyal stabilizáltuk! A csigára akasztott kis testet jelöljük meg
harmadik színnel!
A kísérleti összeállítással párhuzamos rezgések összetétele
tanulmányozható. Az alábbiakban leírt kísérletről készítsünk minden
esetben webkamerás felvételeket! A számítógéppel kirajzoltatott kitérés-idő grafikonon a
három különböző színű testnek megfelelően három rezgésgörbét kapunk.

Azonos frekvenciájú, ellentétes fázisú rezgések összegződése
Állítsuk be kísérleti összeállításunkat úgy, hogy a nagy testek rezgésideje (külön-külön)
egyenlő legyen! Indítsuk el a kísérletet a nagy tömegek ellentétes irányú egyforma nagyságú
függőleges kimozdításával! A két rugón függő nagy tömeg ellentétes fázisban rezeg, a két
rezgés együttes hatását (összegződését) mutató csiga azonban – a rajta lévő kis testtel együtt –
gyakorlatilag mozdulatlan marad.
A kísérlet közben készült fotó a WebCam-program munkaablakát mutatja.
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Azonos frekvenciájú, megegyező fázisú rezgések
Ismételjük meg a kísérletet az előbbi összeállításban úgy, hogy a két nagyobb tömeg rezgését
azonos fázisban indítjuk (pl. egyformán mindkettőt lehúzzuk, majd elengedjük), hasonló
kitérésű rezgést mutat a csigán lévő kisebb piros test is. A mérés eredményeként adódó
grafikont az ábra mutatja.

A grafikonon látható felső szinuszhullám tulajdonképpen a két nagy (zöld és kék) test egybeeső,
egymást fedő rezgés-diagramja. A velük szinkronban, de lejjebb futó piros görbe a piros csiga
rezgőmozgását mutatja. A diagramon a piros test és a két másik rezgés amplitúdói
megegyeznek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a két rezgés hatása összegződve jelentkezne a
kis test mozgásában. Mivel a két rezgés együtt változtatja a testekre erősített és a csigát tartó
zsineg felső két végét, a mozgó csiga értelemszerűen ugyanennyit mozdul el.

Vissza >>>
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MR3. Egyirányú, kicsit eltérő frekvenciájú rezgések összegzése –
„LEBEGÉS”

(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
Lebegés: kicsit eltérő frekvenciájú, egyirányú rezgések összegződése
Végezzük el a kísérletet kissé elhangolt frekvenciájú összetevőkkel. A két rugón lógó nagy test
frekvenciáját tömegük kis megváltoztatásával érhetjük el. Indítsuk el azonos fázisban a két nagy
test rezgését és figyeljük meg, illetve WebCam-felvételen rögzítsük a testek mozgását! A
kísérlet eredményét az ábra mutatja.

Határozzuk meg a grafikonról a kék és a zöld színű rezgő testek rezgésidejét, illetve rezgési
frekvenciáját és ezek különbségét!
Vizsgáljuk meg és jellemezzük, illetve értelmezzük a két összetevő rezgés eredőjét megmutató
piros grafikon érdekes sajátságait! Olvassuk le a grafikonról az ingadozó kitérésű eredő rezgés
TL periódusidejét (a maximális kitérésű helyek, illetve az egymást követő csomópontok közti
időkülönbséget)! Igazoljuk, hogy az eredő rezgés ún. lebegési (ingadozási) frekvenciája (𝑓𝐿 =
1
𝑇𝐿

) az összetevő két rezgés frekvenciájának a különbsége:
𝑓𝐿 = 𝑓1 − 𝑓2

A két összetevő rezgés periódusideje a közölt grafikon két felső görbéjéről határozható meg. A
felső kék grafikon szerint 11 sec idő alatt a test 10,5 teljes rezgést végzett. A lassabb zöld test
alatta lévő grafikonjáról leolvasható, hogy ugyanezen 11 sec alatt az csak 9,5 rezgést végzett,
1

így a rezgésidők értéke: Tkék ≈ 1,05 s, Tzöld ≈ 1,16 s, a frekvenciák 𝑓𝑘é𝑘 ≈ 1,05 ≈ 0,95 1⁄𝑠,
1

𝑓𝑧ö𝑙𝑑 ≈ 1,16 ≈ 0,86 1⁄𝑠.
A két különböző frekvenciájú rezgés eredője periódikusan változó amplitúdójú rezgés. Az ilyen
sajátos grafikonokra használjuk a „lebegési görbe” megjelölést. A lebegési görbe és a felette
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látszó rezgési görbék összevetése magyarázza az eredő rezgés amplitúdójának ingadozását. A
két azonos fázisban indított, de kicsit különböző frekvenciájú rezgések közül az egyik
(képünkön a nagyobb frekvenciájú) rezgés egyre inkább „lehagyja” a másikat,
fáziskülönbségük egyre nő ezért az eredő kitérés csökkenő. Amikor a két rezgés aktuális fázisa
épp ellentétes, az eredő rezgés kitérése zérus. A következő szakaszban a gyorsabb test
folyamatos sietése miatt a fáziskülönbségük egyre csökken, így a rezgések összegződő kitérése
egyre nagyobb, azaz az eredő amplitúdója nő. A lebegési görbén a maximális kitérésű helyek
1

időkülönbsége (a lebegés periódusideje) TL = 9,5 s. A lebegés frekvenciája 𝑓𝐿 = 𝑇 ≈ 0,10 1⁄𝑠.
𝐿

A lebegés frekvenciája jól megegyezik az összetevő rezgések frekvenciáinak különbségével:
𝑓𝐿 = 𝑓1 − 𝑓2 ≈ 0,95 − 0,86 = 0,09 ≈ 0,1 1⁄𝑠

Vissza >>>
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MR4. Egymásra merőleges rezgések összetétele

(Emelt szintű, kiegészítő kísérlet)
a) Merőleges helyzetű rugóktól mozgatott test pályagörbéje
A függőleges helyzetű papírháttér elé függesszünk spirálrugót, amire előzetesen egy testet
akasztottunk. A testhez csatlakoztassunk oldalról is egy-egy vízszintesen megfeszített rugót.
Ügyeljünk arra, a rugók egyformák és hasonlóan megfeszítettek legyenek. Ez utóbbit jelzi, ha
a test a háttérpapír közepe előtt a rajzon bemutatott pozícióban van nyugalomban. Rögzítsünk
vékony injekciós tűt egy megfelelő tömegű, középen átfúrt fémtestbe! (a test tömegét a rugók
erősségéhez kell méretezni úgy, hogy a rezgés ne legyen túl gyors.) A testet függesszük fel a
berendezés állványzatára akasztott rugóra úgy, hogy kb. a háttérpapír közepéig lógjon be. A
rugókat úgy válasszuk ki, hogy a test függőleges irányú kitérítésekor, illetve vízszintes irányú
megrezgetésekor mérhető rezgésidők közel azonosak legyenek!

A testbe helyezett injekciós tűre csatlakoztassunk hosszú, néhány mm vastag gumicsövet
(szelepgumi) és festékes vízzel teleszívott fecskendőt!
Térítsük ki a testet 45°-os ferde irányba, kezdjük meg a festék fecskendezését, majd engedjük
el a testet! A test függőleges és vízszintes rezgést végez egyszerre. Az eredő mozgás
pályagörbéjét a testből kispriccelt festéksugár felrajzolja a háttérpapírra. A pályagörbe a két
rezgés amplitúdójának arányától és a rezgések fáziskülönbségétől függ. Ha a rezgő test pályáját
hosszú ideig fecskendezzük a háttérpapírra, akkor – a rugók nem tökéletesen egyenlő
frekvenciái miatt – téglalappal, mint burkolóval körülhatárolható „szőttesmintát” kapunk
(ábra). Az ilyen, soha önmagába nem záródó görbe abban az esetben valósul meg, amikor a két
egymásra merőleges rezgés frekvenciájának hányadosa irracionális szám. Hacsak nem járunk
el különleges figyelemmel a rugók kiválasztásakor és beállításakor, általában ez az eset áll elő.
A körülbelül azonos frekvenciájú rugók esetén a rezgések fáziskülönbsége csak lassan változik.
Ha rövid ideig, pl. csak egy periódusideig vizsgáljuk a mozgást, a háttérpapírra jó közelítéssel
ráfecskendezhetők a különböző fáziskülönbségekre jellemző pályagörbék. Egy kis gyakorlattal
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rajzolhatunk kört, különbözően dőlő és különböző excentricitású ellipsziseket, illetve 45°-os
egyenest.

b) Merőleges rezgések összetétele Mikola-féle eszközzel
A merőleges rezgések összetételének bemutatására szolgáló egyszerű eszközt az ábra mutatja.
Két, egymásra merőlegesen álló laprugó végére egy-egy körtárcsa van felerősítve. Mindkét
tárcsán kb. 3 cm hosszú, 1 mm széles rés található. A rések a laprugók irányában állnak, és így

egymásra merőleges helyzetűek. Nyugalmi helyzetben a két rés metszéspontja a tárcsák
középpontjába esik.
Világítsuk át, majd lencsével képezzük le egy ernyőre a két rés közös pontját! Pendítsük meg a
két laprugót! A két egymásra merőleges rezgést a két rés pillanatról pillanatra változó
metszéspontja összegzi. Azonos sajátfrekvenciájú laprugók esetén a fényfolt a képernyőn
ellipszist vagy kört rajzol ki. Az egyik laprugóra helyezett nehezék helyzetének változtatásával
kel a két rezgés frekvenciája finoman változtatható.

c) Merőleges rezgések szuperpozíciója oszcilloszkópon
Egy-egy hanggenerátort kapcsoljunk az oszcilloszkóp vízszintes, valamint függőleges eltérítő
lemezpárjára! Ha a két oszcillátor frekvenciája azonos, az oszcilloszkóp ernyőjén olyan
ellipszis jelenik meg, amelynek az excentricitása („hízottsága”) időben változik, egészen az
egyenes szakaszt jelentő határesetig. Finom, érzékeny szabályzással beállítható az állandó
fáziskülönbségű, stacionárius rezgésállapot. Egyenlő amplitúdók és  = /2 fáziskülönbség
esetén a „eredő” görbe kör. Irracionális frekvenciaarányok esetén az négyszögletes befoglaló
formában folytonosan változó pályagörbéjű vonal, ami leginkább egy „szőttes” mintázatára
emlékeztet. Racionális hányadosú frekvenciaarány beállításakor a már ugyancsak említett
Lissajous-görbék jelennek meg az oszcilloszkóp képernyőjén.
Megfigyelhető, hogy a megfelelő Lissajous-görbék annyi pontban „érintik” a képzeletbeli
burkoló téglalap bármely két szomszédos oldalát, mint amennyi a racionális arányt kifejező
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relatív prímek számértéke (például 2:3 esetén a görbe az egyik oldalt 2, a szomszédosat 3
pontban érinti, vagy megfordítva)!

d) Merőleges rezgésösszetevők által keltett síkbeli mozgás vizsgálata LabCamera
számítógépes rendszer Kinematika mérőprogramjával
A kísérlet leírása
A hosszú rugóra függesztett testet a függőlegestől számított kb. 45o-os szögben ferdén lefelé
húzva kitérítjük egyensúlyi helyzetéből, majd elengedjük. A ferdén megfeszülő rugó hatására
a test egyszerre végez függőleges és oldalirányú rezgést. A két rezgés eredőjeként a test
négyzet-alakú területen bonyolult síkbeli pályagörbén mozog.

A mérési feladat
-

A LabCamera Kinematika mérőprogrammal vizsgáljunk meg a két merőleges rezgésből
összetett mozgást!
A programban opcionálisan választható „az objektum mozgásának vizualizálása”
funkció segítségével figyeljük meg és rögzítsük a mozgó test nyomvonalát!
Az x és y irányú mozgásösszetevők időfüggvényét kirajzoltatva értelmezzük a mozgás
síkbeli pályáját!

A LabCamera Kinematika mérőprogram kalibrálásához használjuk fel, hogy a mozgó test
előzetesen lemért méreteit (bemutatott mérésünk esetén a mozgó test 4,8 cm magasságú
fémhenger volt). A mérés koordinátarendszerét az ábrán láthatóan célszerű elhelyezni. A
mozgás nyomképét az oldalsó funkciógombbal az ábra szerint választva rögzíthetjük. A
programmal a nyomkép felvételével egyidejűleg a mozgás x és y összetevőit az idő
függvényében vizsgáljuk. Ehhez a test szokásos kijelölése (kurzorral kattintva) szükséges.
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A kísérlet kiértékelése, eredmények, következtetések
A fotó a baloldalra ferdén lehúzva indított test nyomvonalának kezdeti szakaszát mutatja. A
szaggatott vonalú nyíl a mozgó test kiindulási helyét jelöli. A jobb oldali ablakban a
szemléltetett mozgási szakasz x és y összetevőinek időfüggése látható. Mindkét grafikon, a
halványan induló nyom-görbével összhangban, a koordináta rendszer pozitív
kitéréstartományában indul. A két rezgés között kevesebb, mint negyed periódusnak megfelelő
fáziskülönbség van. Elsőként az y irányú rezgésösszetevő értéke változik negatívra. A két
szinuszgörbe metszéspontja jelzi, hogy mindkét mozgáskomponens értéke negatív és azonos
nagyságú, aminek a nyomképen a 45o-ban dőlő szaggatott nyíllal jelzett pont felel meg.

A merőleges rezgések összegződésének elmélete szerint az eredő mozgás pályagörbéje
(szokásos elnevezése: Lissajous-görbe) a két rezgés frekvenciájától és azok fáziskülönbségétől
függ. A legegyszerűbb esetben a két rezgés frekvenciája megegyezik. Ilyenkor
fáziskülönbségtől függően az eredő mozgás lehet 45o-os hajlású ferde egyenes (Δϕ = 0), kör
(Δϕ = π/2), vagy akár ferde helyzetű ellipszis is. Ha az összetevő rezgések frekvenciaaránya két
egész szám hányadosaként fejezhető ki, a pályagörbe egyszerűbb, vagy bonyolultabb alakú, de
önmagába záródó görbe. A síkgörbék befoglaló formája téglalap vagy négyzet. A pályagörbe a
téglalap merőleges oldalait több-kevesebb ponton érinti, az érintési pontok számának aránya
megegyezik a megfelelő rezgési frekvenciák arányával. Ha az összetevő rezgések frekvenciái
változnak, az eredő rezgésgörbe nem záródik.
Esetünkben a két összetevő rezgés frekvencia és fázisviszonyai a LabCamera programmal
felvett x–t és y–t grafikonokról olvasható le.

48

A grafikon szerint a két rezgés frekvenciája eltérő. Ezt jelzi, hogy a negatív kitéréstartományból
fázisban indított két rezgésgörbe fokozatosan szétcsúszik, majd kb. 6, illetve 7 rezgésnyi idő
(Δt ≈ 9,15 s) után, ismét közel szinkronba kerül. (A két helyzetet a grafikonon megjelöltük.)
Ezután a két görbe ismét növekvő fáziseltérést mutat.
(A két rezgésidő értéke a grafikonról leolvasható: Tx ≈ 1,5 s, Ty ≈ 1,3 s)
A két rezgés eredőjeként adódó Lissajous-görbe nem szigorúan zárt. Ezt illusztrálja az alábbi
ábrasorozat, ami hosszabb idő alatt változó, egyre sűrűsödő mintázatú nyomvonalat mutatja.

A Lissajous-görbék kísérleti vizsgálata a gimnáziumi fizikatanítás emelt szintű,
tehetséggondozó foglalkozásaira ajánlott. Tárgyalása a LabCamera Laboratory számítógépes
mérőprogrammal technikailag egyszerű, eredményei látványosak.
Természetesen a kísérletet videóra véve a kiértékelés más videómozgásokat analizáló
számítógépes programmal (pl. Tracker) is elvégezhető. A kísérlethez kapcsolt elmélet
mélységét a tanulócsoport érdeklődése, matematikai tudása határozza meg.
Megjegyezzük, hogy a rugós inga mozgása gyakran nem ilyen szabályos, hanem kaotikussá is
válhat. Ez többnyire akkor következik be nagyon látványosan, ha az inga erőtörvénye már nem
közelíthető lineáris függvénnyel.

Vissza >>>
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MR5. Rugó rezgésidő-képletének igazolása méréssorozattal

(emelt szintű érettségi mérés)
Feladat

-

Igazolja mérésekkel a harmonikus rezgőmozgás periódusidejének az ismert rezgésidő
képlettel megadott tömegfüggését!
Határozza meg a kiadott kődarab tömegét a közölt leírás szerint!

Szükséges eszközök
Bunsen-állvány, dió, a dióba befogott rúd a rugó rögzítéséhez, rugó, ismert tömegű egységekből
álló tömegsorozat, ismeretlen tömegű kődarab akasztóval (tömege kisebb legyen, mint a teljes
tömegsorozaté), stopper.
Megjegyzés:
-

Az állványra rögzített rugót készen kapja a vizsgázó. (A rugó felfüggesztési
magasságával behatárolható, hogy a túlzott megnyúlás miatt a rugó ne károsodhasson)

-

A tömegsorozat legalább 4 tagból álljon.

A mérés leírása
A rezgésidő képlet igazolására akasszon különböző nagyságú tömegeket a rugóra és mindegyik
tömeg esetén mérje a rezgésidőt! (A tömeg változtatásához egyforma egységekből álló
tömegsorozatot érdemes használni. Az időmérés hibájának csökkentésére 10 rezgés idejét mérje, és
ezt ossza 10-zel!)
A rezgésidő képlet szerint, adott rugó esetén, a rezgésidő a rezgő tömeg négyzetgyökével arányos:

𝑚
𝐷

𝑇 = 2𝜋√
- Végezze el a méréssorozatot!

- A mérési eredményeit foglalja táblázatba, majd grafikus ábrázolással igazolja a 𝑇~√𝑚
arányosságot!
- Akassza az ismeretlen testet a rugóra és mérje meg a rezgésidőt! Az így mért rezgésidő és az
előzőleg kimért grafikon alapján határozza meg az ismeretlen kődarab tömegét!

Megoldás
A rezgésidő-képletből adódó 𝑇~√𝑚 arányosság kísérleti igazolására a rugóra különböző, ismert
nagyságú tömegeket akasztunk, és mindegyik tömeg esetén mérjük a rezgésidőt.

Az 50 g egységekből álló tömeg-sorozat és a fotón látható rugóval elvégzett mérések adatait az
értéktáblázat mutatja.
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T (s)

0,36

0,51

0,61

0,69

0,77

m (kg)

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

√𝑚 (kg1/2)

0,22

0,32

0,39

0,45

0,5

A mért T rezgésidő értékeket a tömegek négyzetgyökének függvényében ábrázolva, a pontok
az origón átmenő egyenesre illeszkednek, a rezgésidő-képletből adódó arányosság tehát igazolt.
A kapott grafikon segítségével az ismeretlen test (kő) tömege is meghatározható, ha a követ a
rugóra akasztjuk és mérjük a rezgés idejét.
Próbamérésünk során a kő rezgésideje 0,65s-nak adódott. Az illesztett egyenes által e
rezgésidőhöz tartozó √𝑚 = 0,425 𝑘𝑔1⁄2
A kő tömege tehát: mkő = 0,65 kg.

Megjegyzés:
-

A grafikon meredekségét (tgα) leolvasva kiszámíthatjuk a rugóállandó értékét is.
𝑡𝑔𝛼 = 1,5 =

2𝜋
√𝐷

amiből
𝐷=
-

4𝜋 2
= 17,5 𝑁/𝑚
𝑡𝑔2 𝛼

Az mérés során használt rugót jellemző direkciós állandó értéke 17,5 N/m.

Vissza >>>
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MR6. Rugókkal kapcsolatos egyszerű feladatok – kísérleti igazolással

Feladat
Egy rugó, a ráakasztott test hatására x cm-rel
nyúlik meg. Mekkora a rezgés periódusideje, ha
a rugóra akasztott testet rezgésbe hozzuk?
Megjegyzés:
-

A
feladatban
szereplő
x
számértékét előzetes mérés alapján
adjuk meg! Válasszunk ki a
szertárban nem túl erős spirálrugót
és akasszunk rá akkora tömeget,
hogy a megnyúlás jól mérhető (3-4 cm) legyen, de ne nyújtsa meg túlságosan a rugót.
A szertárban előzetesen végezzük el a rezgésidő mérését is.

Megoldás
A rugóra akasztott rezgő test periódusidejét a test m tömegének és a rugó D direkciós
állandójának értéke határozza meg:
𝑚
𝐷

𝑇 = 2𝜋√

Az m/D hányados értékét a rugóra akasztott test nyugalmi állapotára felírt erőegyensúlyból
határozhatjuk meg
𝑚𝑔 − 𝐷∆𝑥 = 0
ahonnan
𝑚 ∆𝑥
=
𝐷
𝑔
A keresett rezgésidő tehát a megadott x megnyúlás és g ismeretében a formulából adódik:
𝑇 = 2𝜋√

∆𝑥
𝑔

Kísérleti igazolás
Az kísérleti összeállítást az ábra mutatja. A rugó megnyúlásának pontos leolvasását segíti, ha
tükörskálát alkalmazunk, vagy a rugó végére könnyű mutatót rögzítünk. A megnyúlást
leolvasva a rezgésidő a feladat megoldásában leírt módon kiszámítható.
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A számított eredmény ellenőrzésére hozzuk rezgésbe a testet és stopperrel mérjük le 10 rezgés
idejét! Az ebből meghatározott rezgésidőt hasonlítsuk össze a kiszámított eredménnyel!
Ha a rugót és a testet jól választottuk meg, a lineáris erőtörvény a maximális megnyúlás esetén
is fennáll, a két érték 5% hibán belül megegyezik.
Feladat
-

-

Két pontosan egyforma spirálrugót egymásután kapcsolva M tömeggel megterhelünk
majd rezgésbe hozva megmérjük a T1 rezgésidőt. Ha ugyanezeket a rugókat
párhuzamosan kapcsoljuk össze és ugyanazon M tömeggel megterhelve megrezgetjük,
T2 rezgésidőt mérünk.
Mekkora a mért két rezgésidő aránya?

Megoldás
A párhuzamosan egymásmellé kapcsolt rugók eredő rugóállandója az párhuzamos rugók
rugóállandóinak egyszerű összege:
𝐷𝑒 = 𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ 𝐷𝑁
két egyforma párhuzamosan kötött rugó esetén tehát
𝐷𝑒 = 2𝐷
A párhuzamosan kapcsolt rugókra akasztott M tömeg rezgésideje:
𝑇2 = 2𝜋√

𝑀
𝐷

Sorba kapcsolt rugók eredő rugóállandóját „reciprokos összegzéssel” kapjuk meg
1
𝐷𝑒𝑟𝑒𝑑ő

=

1
1
1
+
+⋯
𝐷1 𝐷2
𝐷𝑁

Két pontosan egyforma D rugóállandójú sorba kapcsolt rugó eredője:
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𝐷𝑒𝑟𝑒𝑑ő =

𝐷
2

A sorba kapcsolt rugókra akasztott M tömeg rezgésének periódusideje:
𝑇1 = 2𝜋√

𝑚
𝐷⁄
2

A két rezgésidő aránya tehát
𝑇1
=2
𝑇2
Kísérleti igazolás
A kísérleti igazolás első lépéseként mutassuk be, hogy a
kiválasztott két rugó valóban azonos rugóállandójú!
Ehhez a két rugót akasszuk egymás mellé és terheljük
mindegyiket ugyanakkora tömeggel, majd egyszerre
hozzuk őket rezgésbe! Ha a két rugó folyamatosan
szinkronban mozog, a két rugóállandó biztosan azonos.
Az egymásmellé akasztott rugók alsó végét az ábra szerint
kössük össze könnyű merev rudacskával, majd annak
közepére akasszunk egy kiválasztott tömeget! A tömeget kissé lehúzva és magára hagyva
hozzuk rezgésbe a rendszert és mérjük meg a T1 rezgésidőt! (célszerű legalább 10 rezgés idejét
mérni)

Ezután a rugókat kössük sorba és az alsóra akasszuk fel a korábban használt összekötő
rudacskát és a tömeget is!
Hozzuk rezgésbe a rendszert és mérjük meg a T2 rezgésidőt!
A mért rezgésidők aránya jól egyezik a számítás eredményével.
Megjegyzés:
-

A tömeg és a rudacska megválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a rezgésidő elegendően
nagy legyen, (jól mérhető) de a rugó megnyúlása még a lineáris erőtartományban
legyen.

Vissza >>>
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MR7. Méréssorozat annak igazolására, hogy az inga lengésideje a fonál
hosszának négyzetgyökével arányos

A mérési feladat
-

-

-

Igazoljuk, hogy a fonálinga elméleti megfontolások alapján számítással levezetett
lengésidő képlete szerint a lengésidő az ingahossz négyzetgyökével arányos! Mérési
adataink alapján határozzuk meg a g nehézségi gyorsulás értékét!
Készítsünk ingasorozatot, azonos tömegű ingatestek különböző hosszúságú fonalakra
függesztésével! Végezzünk lengésidőméréseket különböző hosszúságú ingákkal! Az
összetartozó ingahosszakat és lengésidőket foglaljuk értéktáblázatba!
A lengésidő-képlet szerint a lengésidő az ingahossz négyzetgyökével egyenesen
arányos.
𝑙
2𝜋
√𝑙
𝑇 = 2𝜋√ =
𝑔 √𝑔

-

Igazoljuk az arányosságot grafikusan, azaz ábrázoljuk a mért lengésidőket az
ingahosszak négyzetgyökének függvényében! A táblázat az ingák grafikonról
meghatározott lengésidejét (kerekítve), az ingahosszak méterben mért értékét, és az
ingahosszak négyzetgyökét foglalja össze.
ingahossz (m)

l1 = 0,1

l2 = 0,4

l3 = 0,6

l4 = 0,9

lengésidő (s)

T1 ≈ 0,64

T2 ≈ 1,38

T3 ≈ 1,59

T4 ≈ 1,91

√𝑙2 = 0,63

√𝑙3 = 0,77

√𝑙4 = 0,95

az
ingahossz
√𝑙1 = 0,32
négyzetgyöke (m1/2)

A mért lengésidő értékeket az ingahosszak négyzetgyökének függvényében a következő excelgrafikon mutatja.
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Az ábrázolt pontokra az origón átmenő egyenes illeszkedik, igazolva ezzel a várt arányosságot.
A mérési pontokra húzott, origón átmenő egyenes meredeksége (tgα) a fenti formulánk szerint
a g nehézségi gyorsulás függvénye:
𝑡𝑔𝛼 =

2𝜋
√𝑔

A grafikon meredekségét meghatározva (𝑡𝑔𝛼 ≈ 2,03 𝑠/𝑚0,5 ) a kifejezés átrendezésével
𝑔=

4𝜋 2
𝑡𝑔2 𝛼

meghatározható g nehézségi gyorsulás számértéke: 𝑔 = 9,57 𝑚⁄𝑠 2 .
Megjegyzés:
-

A nehézségi gyorsulás inga-méréseink alapján kapott értéke nem egyezik pontosan a jól
ismert irodalmi adattal. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mérésünk, pontatlan,
tehát rossz! Inkább az ellenkezője az igaz, mérésünk a körülményekhez képest
meglepően pontos. Relatív hibája mindössze 2,5%. A pontatlanság oka többféle, például
nyilván nem pontosak az elkészített ingák hosszadatai (ez adódhat a készítés során
személyes ügyetlenségből, de adódhat a hosszúságmérő eszköz pontatlanságából, az
időmérő eszköz hibájából, a mérés során a véges reakcióidőnkből, a számítások
pontatlanságból, kerekítésekből stb.). Bár fontos, hogy törekedjünk a pontos mérésekre,
de tudnunk kell, hogy tökéletesen pontos mérés nincs! – erre a fizikatanárnak ismételten
fel kell hívnia tanítványai figyelmét.

Vissza >>>
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MR8. Példák különböző rezgő rendszerek tárgyalására lineáris
erőtörvényük felírása alapján

(emelt szintű fakultatív tananyag)
a) Rezgő úszó
Feladat
-

-

Söréttel vagy száraz homokkal nehezített kémcső vízbe merülve függőleges helyzetben
úszik. Ha az egyensúlyi mélységnél ujjunkkal lejjebb nyomjuk a vízbe (ügyelve, hogy
megmaradjon függőleges helyzete), majd hirtelen elengedjük, a kémcső először
kiemelkedik a vízből, majd újból lesüllyed, ismét felfelé majd lefelé mozog. Mozgása
gyorsan csillapodik és néhány ciklus után korábbi egyensúlyi helyzetében állapodik
meg.
Tekinthető-e a kémcső mozgása csillapodó harmonikus rezgőmozgásnak?
Mekkora a mozgás periódusideje?

Megoldás
1. 𝑚𝑔 = 𝐴𝜌𝑎𝑞 𝑔ℎ𝑜
2. 𝐹 ∗ = 𝐴𝜌𝑎𝑞 𝑔(ℎ𝑜 + ∆ℎ) − 𝑚𝑔
𝐹 ∗ = 𝐴𝜌𝑎𝑞 𝑔∆ℎ = 𝑘 ∗ ∆ℎ
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Az egyensúlyi helyzetéből kitérített úszó harmonikus rezgőmozgást végez, mert a testre ható
erők eredője a kitérítéssel (h) arányos, de ellenkező irányú. Ez könnyen igazolható, ha
figyelembe vesszük, hogy a lenyomott úszóra az általunk kifejtett F erő a nehézségi erő (mg)
és a hidrosztatikai felhajtóerő (𝐴𝜌𝑔(ℎ0 + ∆ℎ)) eredőjével tart egyensúlyt. Így lenyomott
állapotban:
𝐹𝑒 = 𝑚𝑔 − 𝐴𝜌𝑔(ℎ𝑜 + ∆ℎ)
ahol m az úszó tömege, A a kémcső keresztmetszete, 𝜌 a víz sűrűsége, ho az úszó egyensúlyi
merülése, g a gravitációs gyorsulás. Felhasználva, hogy egyensúly esetén 𝑚𝑔 = 𝐴𝜌𝑔ℎ𝑜 , az
eredő erő kifejezése az
𝐹𝑒 = 𝐴𝜌𝑔∆ℎ
összefüggésre egyszerűsödik.
Eredményünk szerint az úszó kémcsőre ható erő arányos az egyensúlyi helyzetéből történt
kitérítés (h) mértékével. Az egyensúlyában megzavart kémcső függőleges irányú le-fel
mozgása a rugóéhoz hasonló lineáris erőtörvény következménye, a mozgás tehát tekinthető
harmonikus rezgőmozgásnak.
A lineáris erőtörvényben a h kitérés együtthatója effektív rugóállandónak tekinthető
𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝜌𝑔
A rezgésidőt a csillapodás lényegében nem befolyásolja így meghatározására a rugóra
levezetett
𝑚
𝐷

𝑇 = 2𝜋√

képletet használhatjuk, ha D rugóállandó helyére a 𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝜌𝑔 effektív rugóállandót, az m
helyére az úszó egyensúlyi egyenletéből kifejezett tömegét (𝑚 = 𝐴𝜌ℎ𝑜 ) helyettesítjük.
A keresett rezgésidő tehát:
𝑇 = 2𝜋√

𝐴𝜌ℎ𝑜
ℎ𝑜
= 2𝜋√
𝐴𝜌𝑔
𝑔

A rezgésidő értékének számszerű meghatározásához a vízben szabadon úszó-kémcső
egyensúlyi merülési mélységét (ho) kell lemérnünk, majd azt a képletbe helyettesítve számolni.
A feladat elméleti megoldásához hozzá tartozik az eredmény kísérleti igazolása. Ehhez a
kísérletet megismételve mérjük a rezgésidőt!

Ajánlás a mérés végrehajtásához
Válasszunk hosszú keskeny kémcsövet, tegyünk bele annyi sörétszemet, hogy stabilan ússzon,
és lehetőleg minél nagyobb része nyúljon ki a vízből. Mérjük le a merülés ho mélységét! A
kémcsövet nyomjuk le addig, amíg szája a vízszint közelébe ér és engedjük el! A rezgésidő
mérésére a jelentékeny csillapítás miatt csak 4-5 periódus áll rendelkezésünkre. Mivel a jó
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méréshez némi gyakorlat is kell, célszerű, ha a stoppert a tanár kezeli. Hasonlítsuk össze a
számított és a mért rezgésidőt. (A hiba nem több 10-20 %-nál.)
Természetesen a kísérletet videóra vehetjük és a rezgésidőt számítógépes videóanalizáló
programmal is meghatározhatjuk. A fotó az úszó kémcsövet, a grafikon a rezgő kémcső kitérésidő grafikonját mutatja.

A fotón látható úszó merülési mélysége ho = 13 cm. Az ennek felhasználásával számítással
kapott rezgésidő 𝑇 ≈ 0,72𝑠.
A videóra vett mozgás kiértékelését, illetve a grafikont, a már többször hivatkozott LabCamera
mérőprogrammal készítettük. A grafikonon megfigyelhető a közegellenállással csillapított
rezgés. A közegellenállással csillapított rezgés jellemzője, hogy az egymást követő amplitúdók
értéke az időben exponenciálisan csökken. Ez azt is jelenti, hogy az szomszédos amplitúdók
hányadosa a mozgás során állandó, értéke a rezgést jellemző csillapodási tényező” (K).
𝐾=

𝐴𝑛+1
𝐴𝑛

A grafikonon lemérve az egymást követő amplitúdókat, arányuk jó közelítéssel állandónak
adódik. A csillapítási tényező így kapott közelítő értéke 𝐾 ≈ 0,75. A grafikonról leolvasható,
hogy a mozgás során a rezgésidő gyakorlatilag állandó, átlagértéke 𝑇 ≈ 0,7 𝑠.
A rezgésidő számítással és méréssel adódó értéke jól egyezik.

b) Egymással szemben forgó hengerekre támaszkodó rúd váltakozó irányú mozgása
Mutassuk be a jelenséget egyszerű LEGO-alkatrészekből összeállított eszközzel!
-

A fotó a népszerű LEGO gyermekjátékból elkészített kísérleti összeállítás mutatja. A
két párhuzamos állású, forgatható henger közül az egyikhez kézzel forgatható hajtókar
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-

található. A hengerek végén rögzített
peremes tárcsákra – enyhén megfeszítve –
8-as alakra elcsavart befőttes gumi-karikát
helyeztünk. Ha a gumikarikát jól tettük fel,
és a hajtókart lassan forgatni kezdjük, a két
henger szinkronban forog egymással
szemben. Fektessünk a hengerekre,
hossztengelyükre merőlegesen ceruzát!
Szerencsés esetben a ceruza azonnal
elmozdul vízszintes irányba, ha alatta
elkezdjük forgatni a hengereket. Ha ez mégsem történik meg, akkor toljuk el valamelyik
irányba a ceruzát, hogy aszimmetrikusan (az egyik henger felé jobban eltolva) feküdjön
a hengereken és próbáljuk újra a kísérletet! A ceruza kis amplitúdójú vízszintes irányú
ide-oda mozgást végez. Figyeljük meg, hogy a forgó hengerek „csiszoló” mozgással
tolják el a ceruzát.
Igazoljuk, hogy a ceruza mozgása harmonikus rezgőmozgás!

Megfigyelésünk szerint a ceruza csak vízszintes irányban végez váltakozó mozgást, függőleges
elmozdulás nincs. Ha a ceruza vízszintes mozgása harmonikus rezgés, akkor a rá ható vízszintes
erők eredőjének minden pillanatban az egyensúlyi helyzettől mért kitéréssel arányosnak,
ellentétes irányú kell lennie. Először azt kell megállapítani, hogy milyen vízszintes erők hatnak
a ceruzára! Ilyen erőket csak a ceruza két feltámasztási pontjában a hengerek súrlódása kelthet.
A súrlódási erő iránya az egymással szemben forgó hengerek esetén ellentétes (A ceruzára ható
súrlódási erő iránya a ceruza alatt csúszva forgó henger kerületi sebességével megegyező
irányú.) A súrlódási erők nagyságát – adott µ csúszási súrlódási tényező esetén a feltámasztási
pontokban a henger és a ceruza közt ható K1 és K2 nyomóerők nagysága határozza meg. Mivel
a ceruza függőleges irányban nem mozdul el, a K1 és K2 erők a ceruza nehézségi erejével
tartanak egyensúlyt. Ha a ceruza súlypontja épp a hengerek távolságának felezőpontjában van,
a két nyomóerő egyenlő, minden ettől különböző esetben K1 és K2 értéke eltérő. Arányukat a
kéttámaszú tartókhoz hasonlóan a ceruzára ható forgatónyomatékok egyensúlyából
határozhatjuk meg. Az egyenletek felírását megkönnyíti, ha egyszerű keresztmetszeti rajzot
készítünk az összeállításról, amin feltüntetjük számítás során szerepet játszó paramétereket.

Hengerek tengelytávolságát jelölje 2a, a ceruza tömegét m! A rajz az általános esetet mutatja,
amikor a rúd tömegközéppontja x távolságra van a hengerek távolságát felező egyensúlyi
ponttól (Ezt a pontot azért tekintjük egyensúlyi pontnak, mert ha a ceruza tömegközéppontja
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épp ide esik, a K1 és K2 erők, és a hengerek és a rúd közt általuk generált súrlódási erők is
egyenlőek egyenlők. Mivel a súrlódási erők ellentétes irányúak, eredőjük zérus. (Az ábrán
bejelölt súrlódási erők iránya csúszó súrlódást feltételez).
Az elrendezésből következik, hogy a rúd mozgását a két feltámasztási pontban vízszintes
irányban ható, de ellentétes irányú súrlódási erők eredője (Fe) szabja meg. Az S1 és S2 súrlódási
erő eredője
𝐹𝑒 = 𝑆1 − 𝑆2
A súrlódási erőket, a K1 és K2 erők és a µ súrlódási tényező szorzataként írhatjuk fel: 𝑆1 =
𝜇𝐾1 é𝑠 𝑆2 = 𝜇𝐾2
A rúd függőleges irányban nem mozog, azaz a függőleges erők összege zérus:
𝐾1 + 𝐾2 = 𝑚𝑔
A rúd nem fordul el, tehát a ható erők forgatónyomatékainak eredője, a viszonyítási pont
választásától függetlenül, zérus. Válasszuk viszonyítási pontként a rúd tömegközéppontját; így
a kétoldali nyomóerők nyomatéka épp kiegyenlíti egymást. Az ábra jelöléseit használva:
(𝑥 + 𝑎)𝐾1 = (𝑥 − 𝑎)𝐾2
A felírt egyenleteket felhasználva a rúdra ható erők eredőjére az
𝐹𝑒 = −

µ𝑚𝑔
𝑥
𝑎

kifejezés adódik. Eszerint tehát az eredő erő a rúd aszimmetrikus helyzetét jellemző x kitéréssel
egyenesen arányos és ellentétes irányú. A súrlódási erők eredője tehát lineáris visszatérő erőt
ad. Következésképpen a szemben forgó hengerekre aszimmetrikusan elhelyezett rúd vízszintes
harmonikus rezgőmozgást végez.
Ha a kapott lineáris erő-kifejezés és a rugóerő formulája közt fennálló analógiát kihasználjuk,
felírhatjuk a rezgést jellemző periódusidőt is. A rugó ismert rezgésidő képlete szerint
𝑇 = 2π √

𝑚
𝐷

ahol m a rezgő tömeg, (esetünkben a rúd tömege), D a „rugóállandó”, ami a rugó
erőtörvényében az egyensúlyi helyzettől mért kitérés együtthatója. Az utóbbi értelmében az
erő-egyenletünkben

szereplő

µ𝑚𝑔
𝑎

kifejejzést

effektív

rugóállandónak

tekintve

behelyettesíthetjük a rugó esetén használatos rezgésidő formulába. Így számolva a forgó
hengerekre támaszkodó rúd vízszintes irányú rezgőmozgásának periódusideje
𝑇 = 2π √

𝑎
µ𝑔

A periódusidő tehát a hengerek közti távolságtól, a súrlódási együtthatótól és a nehézségi
gyorsulás értékétől függ. Meglepő módon a hengerek forgási sebessége (amennyiben a súrlódás
sebességfüggetlen) nem befolyásolja a rezgésidőt.
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Megjegyzés:
-

A rúd mozgása bonyolulttá válhat, ha a hengerek „lassan” forognak. Ekkor az
egyensúlyi helyzet felé gyorsuló rúd sebessége egyenlővé válhat a vele azonos irányú
kerületi sebességgel rendelkező henger kerületi sebességével. Amikor ez bekövetkezik,
a rúd megtapad a hengeren és a csúszó súrlódási erő ott tapadásira vált. A tapadási
súrlódási erő pedig ettől kezdve mindig éppen a másik hengeren fellépő csúszó
súrlódással lesz egyenlő. A rúd nem gyorsul tovább, hanem egyenletes mozgást végez.
A csiszoló mozgással forgó hengeren azonban a csúszó súrlódási erő folyamatosan
növekszik, és egy idő, után meghaladja az első hengeren fellépő tapadási erő
maximumát. Ettől kezdve a rúd mindkét hengeren megcsúszik és ismét harmonikus
rezgőmozgást végez. A feladat matematikailag képzett osztályokban analitikusan is
megoldható, és ott a diszkusszió során a most leírt eset is végig követhető.

A jelenség bemutatása és vizsgálata interaktív számítógépes mozgásszimulációs programmal
A számítás eredményét kísérletileg nem könnyű bizonyítani, mert a µ csúszási súrlódási
tényező helyről, helyre változhat, pontos mérése sem könnyű feladat. Az ellenőrzést célszerű
most számítógépes mozgás szimulációs programmal végezni, amelyben a körülmények
pontosan beállíthatóak.
(A program használata során a számítógép képernyőjén a táblai rajzhoz hasonló rajzot készítünk
és annak elemeihez a valósághoz hasonlóan mechanikai paraméter-értékeket (geometriai
méretek, tömeg, súrlódási tényező, rugalmasság stb.) rendelünk. A program e peremfeltételek
mellett megoldja a newtoni mechanika differenciálegyenleteit és az eredményül adódó mozgást
a képernyőn megjelenteti, kívánságra ábrázolja az erők pillanatnyi értékét, illetve kirajzolja az
elmozdulás idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő grafikonokat.
A feladatra az internetről ingyenesen letölthető Algodoo programot, illetve a hazai fejlesztésű
Fizika mozgásszimulációs programot ajánljuk. Ez utóbbit a Mozaweb cég forgalmazza
(https://www.mozaweb.hu/fizika ). Az alábbiakban bemutatott szimuláció a magyar Fizika
programmal készült.)
Az ábra a szimulációs összeállítás képernyőképét mutatja. A rajz gyakorlatilag megegyezik a
fentebb használt magyarázó rajzzal. A program indítása előtt a hengerek és a rúd súrlódását
érdemes maximálisra állítani, és a rúd közepét megjelölni, hogy a vízszintes mozgás
elmozdulás idő grafikonját is megfigyelhessük. A program elindítása után a képernyőre rajzolt
szimulációs rajz a fizikai valóságnak megfelelő mozgásba jön. Esetünkben a szemben forgó
hengerekre fektetett rúd szabályosan mozog ide-oda. Ha a kiindulási feltételeken változtatunk,
pl. a vízszintes rúd kezdeti aszimmetriáját ellentétesre változtatjuk, vagy némi ügyeskedéssel
szimmetrikussá tesszük, a megjelenő mozgás is ennek megfelelően változik. Hasonlóan
próbálkozhatunk a hengerek szögsebességének és forgásirányának, vagy a rúd tömegének és
súrlódásának változtatásával is. (Igen tanulságos és a mélyebb megértést elősegítő feladat, ha a
különböző kiindulási helyzetek hatását a képernyőn megfigyelhető mozgásra értelmezzük,
megvitatjuk.) A programmal a képernyőn megfigyelhető mozgást grafikusan is
ábrázoltathatjuk. Ilyenkor a mozgó testen előzetesen kijelölt pont x, vagy/és y koordináta-irányú
mozgásjellemzői az idő függvényében mennyiségileg is vizsgálhatók. (alapesetben a grafikon
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a képernyő egyik oldalán a mozgással egyszerre rajzolódik ki, de kattintásra teljes
képernyőméretben kirajzoltatható. Esetünkben a forgó hengereken vízszintes irányban
harmonikus rezgőmozgást végző rúd elmozdulás-idő grafikonja a kép jobb oldalán látható
szinusz-görbe. A grafikonról megállapítható a rezgésidő értéke, ha a képernyőrajzról – az erre
szolgáló hosszúságmérővel – leolvassuk a hengerek tengelytávolságát, és kiolvassuk a súrlódási
együttható aktuális értékét (ezt egyszerűen változtatni is tudjuk) a fenti számításainkból kapott
rezgésidő-formula helyessége ellenőrizhető.

A szimuláció egy pillanatában a képernyőről készített fotón a kísérleti elrendezés és a rúd „insitu” futó kitérés-idő függvénye is jól látszik.

Vissza >>>
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MR9. Az elméleti energiaszámítások és a mérési eredmények
összevetése rugón rezgő test esetén

Részletek
Az energia-megmaradással összhangban álló elméleti számítások eredményeit vessük össze a
mérésekkel!
Ehhez készíthetünk új webkamerás felvételt, de használhatjuk korábban készült méréseink
grafikonjait is. A ábra egy m = 100 g tömegű rezgő test WebCam-program által kirajzolt kitérésidő és sebesség-idő grafikonját mutatja.
A kitérés grafikonról leolvasható periódusidő, T = 1 s és a rezgés amplitúdója. Ez utóbbi a
grafikon hosszabb szakaszát figyelve észrevehetően csökken, de ez a csökkenés két szomszédos
maximum esetén még elhanyagolható. Tekintsük vizsgálódásunkhoz a grafikon első félperiódusát, a maximális felső kitéréstől a minimális alsó kitérésig! A ≈ 8,2 cm.

Az első rezgési periódus maximális felső kitérése esetén a rendszer energiája, a korábbiakkal
összhangban
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 = 𝑚𝑔𝐴 = 0,1 ∙ 10 ∙ 0,073 = 0,082 𝐽
Az ezt követő egyensúlyi helyzeten történő áthaladáskor:
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 =

1
1
1
1
𝑚𝑣 2 + 𝐷𝐴2 = 𝑚𝐴𝜔2 + 𝑚𝑔𝐴 = 0,012 + 0,041 = 0,053 𝐽
2
2
2
2

Alsó kitérésben a rendszer összenergiája
1
𝐸ö𝑠𝑠𝑧 = −𝑚𝑔𝐴 + 𝐷4𝐴2 = −0,08 + 0,16 = 0,08 𝐽
2

Vissza >>>
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MR10. Csillapodó rezgőmozgás kísérleti vizsgálata LabCamera
interaktív számítógépes mozgáskiértékelő programmal

(fakultatív kiegészítő anyag)
a) Közegellenállással csillapított harmonikus rezgőmozgás
A rezgés csillapodása közegellenállás hatására
alapjelenség, amit hétköznapi tapasztalatainkból is jól
ismerünk. Eszerint a rugóra akasztott és rezgésbe hozott
test (a levegő közegellenállása hatására) előbb-utóbb
megáll. A jelenség részletesebb vizsgálatához érdemes
kísérletet végezni, amiben a rezgés csillapításához a
levegőnél erősebben csillapító közeget, vizet, illetve
glicerint használunk.
A kísérleti összeállítást a fotó mutatja. Az állványra
rögzített spirálrugón (piros színű) fémhenger függ. A
henger aljából fémpálca lóg ki, a végén műanyag gömbbel,
ami vízbe merül.
A kísérletező a testet nyugalmi helyzetéből kissé felemeli,
majd elengedve magára hagyja. A rugón lógó test
függőleges rezgőmozgást végez. Mivel a vízbe merülő
golyó a testtel együtt mozog, jelentős közegellenállása fékezi, csillapítja a test rezgését.
A kísérletet érdemes megismételni a víznél sűrűbb, viszkózusabb folyadékkal, pl. glicerinnel.
Jól megfigyelhető, hogy a glicerin a víznél jobban akadályozza a rezgő testről belelógó golyó
mozgását, így a rezgés csillapítása erősebb.

Feladat:
-

Vizsgáljuk meg a két különböző folyadék, víz és glicerin hatására csillapodó rezgés
kitérés-idő grafikonját! Határozzuk meg a közegellenállással csillapított rezgés
jellemzőit!

A kísérlet kvantitatív kiértékeléséhez célszerű a kétféle csillapított rezgést bemutató kísérletet
videóra rögzíteni és a felvételt számítógép segítségével kiértékelni. (Az alábbi kiértékelés a
LabCamera Kinematika mérőprogram alkalmazásával történt.)
A programmal kirajzoltattuk a számítógép képernyőjére a vízzel, illetve glicerinnel csillapított
rezgés kitérés-idő grafikonját!
-

A grafikonok alapján jellemeztük a közegellenállás rezgéscsillapító hatását,
meghatároztuk a csillapodó rezgés jellemzőit.
Végül összehasonlítjuk a két különböző folyadék (víz, illetve glicerin) csillapító hatását!
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A vízzel csillapított rezgés kitérés-idő grafikonját az ábra mutatja.

A grafikonon azonnal szembetűnik az egymás utáni amplitúdók jelentős mértékű monoton
csökkenése. A csökkenés üteme (a rezgések burkológörbéjének aktuális meredeksége) eleinte
gyorsabb, majd ahogyan az amplitúdók csökkennek egyre kisebb lesz. Ha a csökkenés kezdeti
üteme megmarad a testnek kb. fél perc alatt meg kellett volna állnia. Ez utóbbit illusztrálja a
grafikonra rárajzolt szaggatott egyenes vonal. Ez a megfigyelés arra utal, hogy az amplitúdó
csökkenésével a csillapodás is csökken. A magyarázat a közegellenállási erő
sebességfüggésében található. Ha rezgés periódusideje állandó, a rezgés amplitúdójával együtt
a sebességamplitúdó értéke is változik, ami a csillapító erő csökkenését is jelenti. A kísérletünk
alapján igazolható, hogy a csillapodó rezgőmozgás periódusideje nem változik a rezgés
csillapodásával. Ehhez válasszunk ki 5 egymás követő amplitúdót a grafikon elejéről és a
LabCamera program által kirajzolt grafikonon állítsuk a kurzort az első kitérésmaximumra! A
program a kurzor melletti felnyíló ablakban kiírja az adott amplitúdó kitérés és
időkoordinátáját. Jegyezzük fel a kapott idő-adatot, majd járjunk el hasonlóan sorban az ötödik
amplitúdó esetén is. A két időadat különbsége az 5 rezgésperiódus időtartama. A rezgésidő,
ennek ötöde. Méréseink szerint a görbe elején lévő nagy amplitúdójú rezgések periódusideje:
T1 ≈ 1,28 s. Ismételjük meg a rezgésidő-mérést a grafikon végén lévő öt rezgést kiválasztva! A
mérés eredménye: T2 ≈ 1,29 s. A két érték a mérési hibán belül azonosnak tekinthető.
Eredményeink szerint tehát a folyadékos csillapítás nem befolyásolja a rezgésidőt.
A glicerin közegellenállásával csillapított rezgés kitérés-idő grafikonját a következő ábra
mutatja.
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A víz közegellenállásának csillapító hatásáról mondottak a glicerin esetén még
hangsúlyosabban megfigyelhetők, sőt az erősebb csillapító hatás miatt további megállapítások
is tehetők.
A csillapodó rezgést jellemezi az alsó, illetve a felső maximális kitérési pontokat összekötő ún.
burkoló görbe alakja. A közegellenállással csillapított rezgés amplitúdó változását jellemző
burkoló görbe, exponenciális függvénye az időnek. Az exponenciális függvény jellemzője,
hogy az szomszédos amplitúdók hányadosa állandó érték, amit csillapodási tényezőnek (K)
neveznek. Ez elmondottak a glicerinnel csillapított rezgés grafikonján igazolhatók. A
grafikonra bejelöltünk néhány önkényesen kiválasztott szomszédos amplitúdót. A kurzorral
leolvastuk az amplitúdók nagyságát, és ellenőriztük, hogy a szomszédok hányadosa mennyire
állandó érték. A grafikonon használt jelölések szerint:
𝐴2 𝐴5 𝐴9 𝐴𝑛+1
≈
≈
≈
≈ 0,81
𝐴1 𝐴4 𝐴8
𝐴𝑛
Az exponenciális függvény másik sajátos tulajdonsága is illusztrálható a grafikon alapján. Az
exponenciális időfüggésű folyamatokra jellemző, az ún. „felezési idő” állandósága. A felezési
idő azt jelenti, hogy kiválasztjuk a görbe tetszés szerinti pontját és megnézzük mennyi idő
múlva lesz a függvényérték a korábban választott érték fele. A felezési idő nem függ attól, hogy
a görbe mely pontját választottuk a feleződés kiindulási értékének.
A grafikonon C-vel jelöltük vizsgálatunk kezdőpontjául választott rezgés-amplitúdó értékét,
majd megkerestük melyik amplitúdó mutatkozik feleakkorának. Ez utóbbit a grafikonon C/2
jelöli. A két pont közti időtartamot, azaz az exponenciális időfüggést jellemző „felezési időt” a
grafikonra rajzolt kettősnyíl jelzi. A felezési idő esetünkben mintegy négyszerese a
periódusidőnek. A rezgés a C/2 pontban lévő amplitúdójú kitérés után a C/4 pontban csökken
újból a felére, az újabb feleződéshez tartozó idő jól egyezik a korábbi felezési idő értékével.
A jelenség fizikájának mélyebb tárgyalása a diákok felkészültségétől, érdeklődésétől függ. A
csillapodó rezgés burkológörbéjének exponenciális jellege például jól tárgyalható a
matematikai érdeklődésű tanulókkal. Az inkább kísérleti beállítottságú csoportban a mérések
körét érdemes bővíteni. Így kimérhető és összehasonlítható különböző anyagú folyadékok (pl,
tömény sóoldat, cukoroldat, méz, olajok, vagy ugyanazon folyadék különböző hőmérsékleteken
tapasztalható rezgéscsillapító hatása. Az összehasonlítás a csillapodási hányados
meghatározásával tehető kvantitatívvá. A témakör kísérleti vizsgálatára akár kisebb
diákkutatási projekt is megszervezhető.

b) Súrlódással csillapított harmonikus rezgőmozgás
A kísérleti összeállítást a bal oldali fotó mutatja. A rugóra függesztett test a mögé helyezett
ferde lapnak támaszkodik és rezgése során a lappal súrlódik. A súrlódási erő hatására a test
rezgése jelentősen csillapodik és hamarosan megáll. A mozgást LabCamera kinematika
programmal feldolgozva a kitérés-idő grafikont az ábra mutatja.
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A grafikonról leolvasható, hogy a rezgés viszonylag gyorsan, és egyenletesen csillapodik,
egészen a kocsi megállásáig. Az egyenletes ütemű csillapodást szemléletesen igazolja, hogy az
alsó és felső kitérés-maximumokra, amplitúdókra egyenes illeszthető. Az egymást követő
maximumértékek csökkenése tehát a súrlódással csillapított rezgés esetén állandó. Az egy teljes
rezgés alatt bekövetkező amplitúdó-csökkenést a grafikonra vetített hálózat vonalai alapján
becsülhetjük meg. A kitérés mértéke a grafikon függőleges tengelyén olvasható le. A vízszintes
hálóvonalak távolsága közel 7 mm-nek felel meg. Az egymást követő amplitúdók csökkenése
így A2 – A1 ≈ A5 – A4 ≈ - 1,7 és -2 cm közötti érték.
A rezgésidő a mozgás során nem változik. Értékére, a grafikonra vetített finom négyzetháló
osztásvonalainak felhasználásával, T ≈ 0,7-0,8 s adódik.

A kísérlet bemutatását és a súrlódással csillapított rezgőmozgás jellemzőinek meghatározását
minden középiskolás diák számára ajánljuk. A fizika és a matematika iránt kifejezetten
érdeklődő, diákokkal a kísérleti eredmények is értelmezhetők egyszerű energetikai megfontolás
alapján.
Jelölje a rezgés egyik felső helyzetű amplitúdóját 𝐴1 , az ezt követő alsó amplitúdó értékét 𝐴1∗ !,
A két amplitúdó eltérése (𝐴1 > 𝐴1∗ ) egyúttal ΔE energiaveszteséget jelent, ami a súrlódási erő
munkavégzésének (Ws) eredménye.
∆𝐸 = 𝐸1 − 𝐸1∗ = 𝑊𝑠
Mivel a maximális kitérésben a rezgő test pillanatnyi sebessége zérus, a rezgés energiáját
mindkét helyzetben a helyzeti és a rugóenergia összege adja. Tekintsük most a helyzeti energia
zérus szintjének a rezgés egyensúlyi helyzetét (az alsó kitérés helyzete a csillapodás miatt
változik)! Írjuk fel ennek megfelelően az energiaveszteség értékét!
∆𝐸 = 𝐸1 − 𝐸1∗
1
1
∆𝐸 = + 𝐷𝐴1 2 − 𝐷𝐴1∗ 2
2
2
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A súrlódási munka értéke 𝑊𝑠 = 𝐹𝑠 (𝐴1 + 𝐴1∗ ), ahol 𝐹𝑠 a súrlódási erő konstans értéke.
𝑊𝑠 = ∆𝐸
𝐹𝑠 (𝐴1 + 𝐴1∗ ) =

1
1
𝐷(𝐴1 2 − 𝐴1∗ 2 ) = 𝐷(𝐴1 + 𝐴1∗ )(𝐴1 − 𝐴1∗ )
2
2

Egyszerűsítve (𝐴1 + 𝐴1∗ ) értékével kapjuk:
𝐴1 − 𝐴1∗ =

2𝐹𝑠
𝐷

Számításunk eredménye szerint a súrlódással csillapított rezgés egymást követő maximális
kitéréseinek különbsége állandó. Ebből adódik, hogy az azonos oldali amplitúdók különbsége
is állandó, azaz a szélső kitérési pontokra egyenes illeszthető, amint azt a fenti ábra mérési
grafikonján is igazolja.

Vissza >>>
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MR11. Kényszerrezgés és rezonancia vizsgálata LabCamera interaktív
számítógépes mozgáskiértékelő programmal

(fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek
Sínen könnyen guruló kiskocsit két vízszintes rugó kapcsolja a sínen szintén könnyen mozgó
kerethez. A keret kívülről változtatható fordulatszámú motorral vízszintes irányban rezgethető.
A kocsit a motor tengelyéhez excentrikusan csatlakozó rudazat mozgatja.

A kísérlet során a motort bekapcsoljuk és fordulatát lassan egyenletesen növeljük. A kiskocsi a
motorral rezgetett keret hatására rezgésbe jön. A rezgetés frekvenciájának növekedésével a
kocsi rezgési amplitúdója egyre nő, majd a növekvő frekvencia ellenére csökkeni kezd. Kezdjük
lassan csökkenteni a motor fordulatszámát! A kocsi rezgési kitérése egy darabog ismét
növekszik, majd egy maximum után ismét lecsökken.

Figyeljük meg a kiskocsi mozgását a változó frekvenciájú gerjesztő rezgés hatására!
A kísérletet többször megismételve a következő megállapítások tehetők:
A kocsi a rugók közvetítésével átveszi a keret rezgését- kényszerrezgést végez. A rezgetés
frekvenciájának növelésével a kiskocsi rezgéseinek kitérése (amplitúdó) növekszik.
A kiskocsi maximális amplitúdójú rezgésekor beszélünk rezonanciáról. Ilyenkor a keret
aktuális rezgésideje közel azonos a rugókkal kipányvázott kocsi ún. sajátrezgésének idejével.
(Sajátrezgésről akkor beszélnénk, ha a keretet rögzítenénk és a kiskocsit a csak a rugók
rezgetnék).
A mikor a külső rezgetés frekvenciája megközelíti a rugóktól rezgő kiskocsi ún.
sajátfrekvenciáját – a kényszerrezgés kitérése rohamosan növekszik. (A sajátfrekvencia az a
rezgésszám, amivel a rugóktól közrefogott kiskocsi kitérítés hatására rezegne, akkor, amikor a
külső keret mozdulatlanul áll. A rezgés kitérése maximális, amikor a rezgő keret frekvenciája
megegyezik a kiskocsi sajátfrekvenciájával. Ilyenkor a két rezgés rezonanciájáról beszélünk. A
gerjesztő frekvencia további növelésével a kocsi kitérése már nem növekszik, hanem egyre
csökken.
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A kényszerrezgés – rezonancia folyamatát, a motorral rezgetett keret és a rugókkal hozzá
kapcsolt kiskocsi mozgásának kapcsolatát részleteiben vizsgálhatjuk, ha a jelenséget a
LabCamera Kinematika mérőprogramjával videóra rögzítjük, és a számítógéppel kirajzoltatjuk
a változó frekvenciával rezgetett keret és a kocsi rezgéseinek kitérés-idő grafikonját.

A grafikonon a piros görbe a kocsi, a zöld a keret mozgását mutatja. (A kitérésadatok hiteles
ábrázolásához a mérőprogramot a kocsi előzetesen lemért hosszával (12 cm) hitelesítettük.)
A kísérlet során a keret rezgési frekvenciája folyamatosan növekszik (rezgésidő csökken),
miközben a rezgés kitérése változatlan.
A kiskocsi rezgése a keret gerjesztő frekvenciájának változásának következtében frekvenciáját,
fázisát és amplitúdóját tekintve is változik.
A kiskocsi rezgését vizsgálva a grafikont három tartományra bonthatjuk. A kísérlet első
szakaszában a kocsi a kerettel fázisban rezeg, felveszi a keret rezgési frekvenciáját. A grafikon
közepéhez közelítve a kiskocsi rezgési amplitúdója lassan növekszik, miközben fázisa egyre
inkább eltér a keret rezgési fázisától. A grafikon középső szakasza a rezonanciát mutatja. A
kocsi rezgési amplitúdója a kezdeti érték többszörösére nő, maximális értékén a kocsi és a keret
rezgési fázisa kb. π/2 fáziseltérést mutat. A kiskocsi maximális rezgési amplitúdójához tartozó
rezgésidőből számítható a rezonancia-frekvencia értéke, (a grafikonról leolvasva 𝑇 ≈
0,7𝑠, 𝜔 =

2𝜋
𝑇

≈ 9𝐻𝑧), a kocsi maximális rezgési amplitúdója 𝐴 ≈ 11𝑐𝑚.

A grafikon harmadik szakaszában, a rezonancián túlhaladva, a kocsi fokozatosan lemarad az
egyre gyorsabban rezgő kerettől. A keret mozgása most rohamosan csökkenti a kocsi energiáját
(maximális kitérését). A kiskocsi szinte egyhelyben rezeg, miközben rezgési fázisa a keret
rezgésével ellentétes fázisúvá válik.
A kísérlet második részében a keretet meghajtó motor fordulatát fokozatosan csökkentjük. A
keret és a kiskocsi mozgását ebben a szakaszban az alábbi grafikon mutatja.
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A rezonancia jelensége a grafikon ezen második szakaszán is megfigyelhető. A kocsi rezgési
amplitúdója akkor kezd növekedni, amikor a keret csökkenő frekvenciája megközelíti a kocsi
sajátrezgési frekvenciáját és a két rezgés egyre inkább közeledik egymáshoz. Érdekes
megfigyelni a piros görbe gyors lecsengését, amikor a lelassult keret rezgése a kocsival
megegyező fázisúra vált, ezt jelzi a grafikonra rajzolt nyíl. Alacsony kényszerítő frekvencián a
kiskocsi rezgése mérsékelt amplitúdóval ismét követi a keret rezgését.

Vissza >>>
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MR12. Eötvös-effektus: a rezonancia egy speciális alkalmazása

(Eötvös Loránd a mozgó testeknek a Föld forgásából adódó csekély súlyváltozását rezonanciaelven működő forgatott mérleggel mutatta ki.)

Részletek
A Föld forgásának következménye, hogy a mozgó testek súlya kissé eltér a nyugvó helyzetben
mérhető súlyuktól. Az eltérés azonban olyan csekély, hogy a mindennapi életünkben tudomást
sem veszünk róla. A súlyváltozás a sebesség nagyságától és irányától, valamint a földrajzi
szélességtől függ. Ha például egy test az Egyenlítőn 10 m/s sebességgel nyugat felé halad, súlya
kb. 0,015%-kal nő, ha pedig kelet felé mozog, akkor ugyanennyivel csökken. Ezt a nagyon kicsi
változást Eötvös Loránd 1917-ben szellemes laboratóriumi kísérlettel igazolta. A Földön
mozgó testek súlyváltozási jelenségét azóta Eötvös-effektusnak nevezi a szakirodalom.
Az Eötvös-effektus megértéséhez először azt érdemes tisztázni, hogy mit nevezünk a testek
súlyának. A test súlyán azt az erőt értjük, amivel a test nyomja a vízszintes alátámasztási
felületet. A súly egyezményes jelölése Go. Tudnunk kell azt is, hogy az alátámasztó felület a
hatás-ellenhatás törvénye értelmében a rajta nyugvó testet felfelé nyomja, pontosan akkora
erővel, mint a test súlya. (A talaj által kifejtett nyomóerő szokásos jelölése Ko.)
Nézzük meg most, hogyan mozognak a Földön nyugvó testek! A Földön nyugvó testek valóban
mozognak a Földel együtt, az állócsillagokhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben. Mozgásuk
egyenletes körmozgás. Ha test az Egyenlítőn nyugszik, akkor egy R = 6378 km sugarú körön
éppen vo = 465 m/s sebességgel mozog az állócsillagokhoz képest (ábra) Newton II. törvénye
értelmében egy test csak akkor végezhet egyenletes körmozgást, ha a rá ható erők vektori
eredője épp a pálya középpontja (esetünkben a Föld középpontja felé mutat és nagysága):
𝐹𝑒 = 𝑚

𝑣02
𝑅

ahol m jelenti a test tömegét, R az Egyenlítő körének sugarát, vo a körmozgás sebességét. A
példánkban szereplő testre két erő hat. Az egyik a Föld tömegvonzása (Fg gravitációs erő) és a
talaj által kifejtett Ko a talaj által kifejtett nyomóerő. A gravitációs erőt a Föld fejti ki és
függőlegesen
lefelé,
a
Föld
középpontja felé hat, a talaj
nyomóereje épp ellentétes irányú,
függőlegesen felfelé mutat. E két erő
nagysága eltérő. A két erő különbsége
biztosítja a körmozgást végző test
centripetális gyorsulását.

𝐹𝑔 − 𝐾0 = 𝑚

𝑣02
𝑅
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Ha a test az Egyenlítőn 𝑣 sebességgel kelet felé mozog, akkor az állócsillagokhoz viszonyítva
𝑣 = 𝑣0 + 𝑣 sebességű körmozgást végez, azaz sebessége 𝑣-vel meghaladja az Egyenlítőn a
Föld forgásából adódó kerületi sebességet.
Hasonló okból a nyugat felé haladó test (𝑣0 − 𝑣) sebességű körmozgást végez. Ezért a kelet
felé haladó test centripetális erőigénye megnő, a nyugat felé mozgóé lecsökken. Mivel a testre
ható Fg gravitációs erő mindkét estben változatlan, a körmozgás biztosítására a Ko erő változik
meg, mégpedig a két estben éppen eltérő módon. A kelet felé mozgó testek esetén Ko kicsit
lecsökken, nyugat felé mozgó testek esetén megnő. A testekre ható nyomóerő, ami a test
súlyának értékét határozza meg a forgó Földön mozgó testek esetén megváltozik. Az
Egyenlítőn a Földhöz képest nyugalomban lévő test súlya tehát
𝐾0 = 𝐹𝑔 − 𝑚

𝑣02
𝑅

A kelet felé mozgó test súlya
𝐾𝐾 = 𝐹𝑔 − 𝑚

(𝑣0 + 𝑣)2
𝑅

A nyugat felé mozgótest súlya
𝐾𝑁𝑦

(𝑣0 − 𝑣)2
= 𝐹𝑔 − 𝑚
𝑅

A súlyváltozás nagyságát a két egyenlet kivonásával könnyen megkaphatjuk:
𝐾𝑁𝑦 − 𝐾𝐾 = 𝑚

(𝑣0 + 𝑣)2
(𝑣0 − 𝑣)2 4𝑚𝑣0 𝑣
− 𝑚
=
𝑅
𝑅
𝑅

Így például egy m = 100 kg tömegű v = 100 km/h sebességű test súlyváltozása az egyenlítőn,
ha keleti irányú sebességét nyugati irányúra változtatja a kb. 0,8N (ami 80 g tömegű test
súlyának felel meg.
Ha a számításokat nem az Egyenlítőn történő mozgásokra, hanem a Föld tetszőleges 𝜑 földrajzi
szélességű helyén történőkre végezzük el, akkor a súlyváltozás mértéke:
𝐾𝑁𝑦 − 𝐾𝐾 =

4𝑚𝑣0 𝑣
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑅

Eszerint Budapesten a példánkban szereplő test súlyváltozása kb. 55 g tömeg súlyának felel
meg.

Eötvös Loránd forgó mérlege
A mozgó testek súlyváltozásának laboratóriumi kimutatására Eötvös Loránd speciális mérleget
szerkesztett.
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Eötvös Loránd eredeti mérlegét az Országos
Műszaki Múzeum őrzi

Eötvös megoldása a
mérleg forgatására
forgatására

A mérleg karjaira korong alakú fém tömegeket erősített. A mérleget kiegyensúlyozta, hogy a
karok vízszintesen álljanak. Az egész eszközt függőleges tengelyű forgatható tányérra helyezte
és megforgatta. Az egyensúly megbomlott, és a mérleg forgás közben billegni kezdett. A forgó
mérleg billegése az Eötvös-effektus meggyőző kísérleti bizonyítéka. A forgás közben – fél
fordulat időtartamára – az egyik korong kelet felé, a másik nyugat felé mozog, azaz rendelkezik
keleti, illetve nyugati irányú sebességkomponenssel. A kelet felé mozgó korong súlya csökken,
a nyugat felé mozgóé nő. Így a mérleg kibillen vízszintes helyzetéből, a nyugat felé haladó
korong lesüllyed, a kelet felé mozgó felemelkedik. A következő félfordulat időtartamára a
korongok szerepet cserélnek, ezért a súlyváltozás most ellenkezően dönti a mérleget. A
folyamat minden fordulat alatt ismétlődik. Ha ezek a hatások – a fordulatszám alkalmas
megválasztása esetén – abban az ütemben követik egymást, amely a mérleg természetes
lengése, akkor rezonancia révén a mérlegkarok kitérése, amplitúdója növekszik. A lengés
mértékének azonban határt szab a mérleg tengelysúrlódása és a levegő közegellenállása.
Tökéletes rezonancia esetén megfigyelhető, hogy a mérlegkarok a vízszinteshez állandó
szöggel hajló síkban forognak.
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A billegve forgó mérleg két mozgásfázisa az Eötvös-effektust bemutató filmből kiemelve

Az Eötvös-kísérlet szemléletesen igazolja a Földön mozgó testek súlyváltozását. Az Eötvösmérleg azonban ennél többet is „tud”: ki lehet vele mérni a földforgás 𝜔 szögsebességét anélkül,
hogy kilépnénk a laboratóriumból. A mérés alapja az a tény, hogy a lengő mérleg amplitúdója
nem nőhet meghatározott maximális érték fölé. Eötvös felkérésére Fröchlich Izidor, az egyetem
elméleti fizika professzora számításokkal kimutatta, hogy a mérlegkarok maximális Amax
amplitúdóját a forgó mérleg tehetetlenségi adatai (a függőleges, illetve vízszintes tengelyre
vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka) 𝛩𝑓 , 𝛩𝑣 , a 𝜑 földrajzi szélesség, valamint a súrlódás és
közegellenállás mértékére jellemző K arányossági tényező határozza meg:
𝐴𝑚𝑎𝑥 =

2𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ Θ𝑓
𝐾 ∙ Θ𝑣

A fenti mennyiségek közül a tehetetlenségi nyomaték meghatározására pontos mérési
módszerek álltak Eötvös rendelkezésére. A K tényező mérése azonban csak nehézkesen és
pontatlanul végezhető el, továbbá a mérleg lengéseinek amplitúdója sem mérhető közvetlenül.
E nehézségekre Eötvös Loránd ügyes kísérleti megoldást talált. A maximális amplitúdó
mérésére fénymutatót használt. A mérlegre, a forgástengely fölé vízszintes síkú tükröt szerelt
és azt függőleges fénysugárral megvilágította. Ha a mérleg nyugalomban van, a fénysugár a
tükörről önmagában (függőlegesen) verődik vissza. Ha a mérleg forog, de egyensúlya nem
bomlik meg (arretálva van), a sugármenet nem változik. Ha azonban a forgó mérleg billeg is,
akkor a tükörről visszaverődő fény függőleges tengelyű körkúp palástját súrolva mozog. A
mérleg fordulatszámát a rezonanciajelenségig fokozatosan növelve, a lengési amplitúdóval
együtt nő a kúp nyílásszöge is. A rezonancia-fordulatszámot túllépve az amplitúdó és vele
együtt a fénykúp nyílásszöge is csökken. Eötvös azonban nem a kúp nyílásszögét figyelte,
hanem a mozgó fénysugarat egy 45o-os tükörrel a laboratóriumfalára akasztott ernyőre vetítette.
A fényfolt az ernyőre kört rajzolt, aminek átmérőjét a fénykúp nyílásszöge határozta meg.
Rezonancia esetén a billegve forgó mérlegről visszaverődő fénysugár által az ernyőre rajzolt
kör mérete maximális volt. Eötvös ezt figyelve állapította meg mikor leng maximális
amplitúdóval a mérleg.

76

Eötvös Loránd kísérleti módszere a rezonancia észlelésére

A K csillapítási tényező mérését Eötvös Loránd kompenzációs módszerrel küszöbölte ki. A
mérleg karjaira egy-egy függőleges mágnesrudacskát rögzített és a mérleget É–D irányba
beállított áramjárta tekercs mágneses terében forgatta az előzetesen meghatározott rezonanciafordulatszámmal. Ha a tekercsre nem kapcsolt áramot, a mérleg a korábban leírtak szerint
billegve forgott. Ha a tekercsben áram folyt, a közel vízszintes irányú mágneses tér forgató
nyomatékkal hatott a mágnesrudacskákra és ezzel akadályozta a forgó mérleg elbillenését a
súlyváltozás hatására. Tekercset kellő erősségű árammal gerjesztve elérhető, hogy a két hatás
egymást teljesen kioltsa.

A forgó mérleg billegésének mágneses kompenzálása

Kiszámítható, hogy a billegés mágneses kompenzálása esetén a tekercs H mágneses terének és
a mágnesrudacskák m mágneses nyomatékának szorzata a már Föld 𝜔 forgási szögsebességével
és a 𝜑 földrajzi szélességgel, továbbá a mérleg 𝛩𝑣 tehetetlenségi nyomatékával és az f0
rezonanciafrekvenciával a
𝐻𝑚 = 𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 4𝜋 ∙ 𝑓0 ∙ 𝛩𝑣
összefüggésben van. Innen a Föld forgási szögsebessége kifejezhető és a mért adatok
birtokában numerikusan is kiszámítható. Az Eötvös-effektus alapján meghatározott érték
egyezik a csillagászati módszerekkel meghatározott, régóta ismert értékkel.

Vissza >>>
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MR13. Csatolt rúdingák lengésének vizsgálata

A kísérlet
Bunsen-állványok közé rögzített vízszintes rúdra két egyforma, egymástól független rúdingát
függesztünk.
(A rúdinga vékony alumíniumpálca, aminek alsó végére nagyobb, színes fémsúly van
felerősítve, felső végén cérnahurok szolgál az inga felakasztására. A pálca tömege sokkal
kisebb a végén lévő fémhenger tömegénél.)
A rúdingákkal végezzük el sorban az alább megbetűzött egyszerű kísérleteket, és figyeljük meg
az ingák mozgását!
A) Hozzuk lengésbe az ingákat először úgy, hogy azonos mértékben azonos irányba
térítjük ki őket, majd egyszerre elengedjük! Figyeljük meg az ingák mozgását!
B) Ismételjük meg a kísérletet, úgy, hogy a két ingát ellenkező irányú kitérítéssel,
egymással szembe hozzuk lengésbe! Mindkét megfigyelt esetben az ingák, bár nincs
köztük semmi kapcsolat, azonos ütemben lengenek.

C) A kezdeti kísérleti összeállítást módosítsuk úgy, hogy a két ingát a rudak felső
negyedében vékony fonal lazán összekötjük és a fonal közepére kis súlyt akasztunk. A
súly megfeszíti a fonalat és így összekapcsolja (csatolja) a két ingát.
D) A két ingát egyidejűleg ellenkező irányba kitérítve lengésbe hozzuk. A két inga
ellentétes fázisban, állandó frekvenciával folyamatosan leng. A mozgás, az ingák közti
csatolás ellenére, látszólag hasonló az első kísérletben megfigyelt mozgáshoz.
E) Ismételjük meg a kísérletet úgy is, hogy a két csatolt ingát egyidejűleg, azonos irányú
kitérítéssel hozzuk lengésbe!

A két inga egymással fázisban, azonos, állandó frekvenciával folyamatosan leng. A mozgás a
csatolás ellenére látszólag hasonló a független ingákkal végzett második kísérlethez.
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Ismételjük meg a csatolt ingákkal a kísérletet úgy, hogy csak a jobb oldali ingát oldalra húzva
kitérítjük, majd elengedjük!
A jobb oldali lengő inga – köztük lévő csatoláson keresztül – fokozatosan mozgásba hozza a
bal oldali ingát is. Miközben a baloldali inga egyre nagyobb kitérésekkel leng, a jobb oldali
inga kitérése fokozatosan csökken, amikor a bal oldali inga kitérése maximális, a jobboldali
kitérése zérus, a folyamat most fordított irányban elölről kezdődik, majd ez így váltakozva
folytatódik.
Cseréljük ki ezután a két ingát összekötő fonálra akasztott súlyt kisebbre, így a fonal kevésbé
feszül, a csatolás a korábbi esetekhez képest gyengébb lesz. A jobb oldali ingát oldalra húzva
térítsük ki, majd engedjük el!
Az ingák mozgása nagyon hasonló az előző kísérletben megfigyelthez, a gyengébb csatolás
miatt azonban az ingák lengésváltása lassabban történik, mint az erősebb csatolás esetén.
A csatolt ingák lengéseit jellemző kitérés-idő grafikonok tanulmányozása a jelenség egyszerű
megfigyelésénél szakszerűbb elemzést tesz lehetővé. A grafikonok kirajzoltatására a már sokat
használt LabCamera Kinematika programot használtuk. (A mérőprogram hosszúságkalibrálásához felhasználtuk, hogy a rúdingák hossza 54 cm!)
A számítógépes program alkalmazásával a következő egyszerű mérési feladatok tűzhetők ki:
Vizsgáljuk meg kísérletsorozat során a rúdingák lengését!
Az A) és B) kísérletek során felvett kitérés-idő grafikonok alapján határozzuk meg a független
rúdingák periódusidejét, majd hasonlítsuk össze a C) és D) kísérletek hasonló irányú
lengéseinek periódusidejével!
Az E) kísérletben vizsgált csatoltan lengő ingák esetén jellemezzük a mozgás kitérés-idő
grafikonját, határozzuk meg a lebegési periódusidőt és az ingák saját lengésidejét (ez utóbbit
az erős lengés szakaszaiban célszerű mérni)!
Mutassuk meg a különböző frekvenciájú rezgések összegzését tárgyaló MR3. melléklet alapján,
hogy az E) kísérlet során a csatolt rúdingák váltakozó lengése, mint „lebegés” értelmezhető! A
lebegést eredményező két különböző frekvenciaként most a C) és a D) kísérletek alapján
meghatározott lengésidőket vegyük alapul!
Hasonlítsuk össze az E) és az F) kísérletek csatolt lengéseit! Hogyan befolyásolja a csatolás
erőssége a csatolt lengések lebegési frekvenciáját?
A feladatok sorrendjét követve a megoldások az alábbiak:
Az egyforma, egymástól független rúdingák periódusideje a lengés fázisától függetlenül
azonos. Az A) és a B) kísérlet esetén az 5 lengés idejéből számított átlagos lengésidő hibán belül
megegyezik T = 1,46 s. A grafikonokat az ábra mutatja.
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A) kísérlet

B) kísérlet

C) kísérlet

D) kísérlet

A két inga csatolása után csak két olyan lengésállapotot találunk, amiben az ingák stabilan
egyenletesen lengenek. Ezeket „sajátlengéseknek” (sajátrezgéseknek) nevezzük. Ez a két eset
akkor áll elő, ha az ingákat azonos fázisban, illetve ellenkező fázisban indítjuk. Ilyenkor az
ingák megtartják az indítással meghatározott fázisukat, és azonos frekvenciával és változatlan
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amplitúdóval lengenek. Érdekes, hogy az ingák lengési frekvenciája a két esetben eltérő (így
értelemszerűen el kell térnie az egyedülálló inga lengési frekvenciájától is).
A csatolás hatására a két inga lengésideje továbbra is azonos, de lengésidők értéke attól függően
változik meg, hogy az ingák mozgása azonos vagy ellentétes fázisú.
Az ellentétes fázisú csatolt lengések esetén a két inga lengésideje egyformán kicsit lecsökken a
magányos inga lengésidejéhez képest: T1 ≈ 1,38 s.
Az azonos fázisú csatolt lengések D) periódusideje T2 ≈ 1,46 s.
Az E) kísérlet esetén a csatolt ingák „lebegést” mutató kitérés – idő grafikonján jól látszik, hogy
a „kék” inga indító kitérítése után az amplitúdó csökken, miközben csatolt „piros” inga egyre
inkább rezgésbe jön. Mindkét inga amplitúdója ellentétes ütemben periodikusan ingadozik.
Mindkét inga lengési frekvenciája (10 lengés átlagaként) T ≈ 1,42 s.
A lebegés periódusideje: TL ≈ 26,1 s.

Az E) kísérlet grafikonján mindkét inga lengési amplitúdója periodikusan ingadozik, a két inga
lengési maximuma egymáshoz képest fél lebegés-periódussal eltolódott. Hasonló jelenség lép
fel, ha két kicsit eltérő frekvenciájú rezgést összegzünk, amit „lebegésnek” neveznek. (Lásd
rezgések összegzésére vonatkozó kísérletek.) Az ingák lengésében tapasztalt lebegést a
különböző periódusidejű lengések eredőjeként a rezgésekhez hasonló módon értelmezhetjük.
Esetünkben a két összegzendő lengés az ingák két sajátlengése, amelyek lengésidejét a C) és a
D) kísérletek során határoztuk meg. A lebegés periódusidejét az elmélet szerint a két összetevő
rezgés periódusidejéből számíthatjuk ki a következő módon
T𝐿 =

𝑇2 ∙ 𝑇1
1,38 ∙ 1,46
=
= 25,2 𝑠
𝑇1 − 𝑇2
1,46 − 1,38

A számított és a mért eredmények jó egyezése igazolja, hogy a csatolt ingák periodikusan
változó amplitúdója, mint „lebegés” értelmezhető. A lebegés során a csatolás miatt fellépő két
sajátlengés periódusideje tekinthető a két eltérő frekvenciájú rezgésösszetevőnek.
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A F) kísérlet során a korábbihoz hasonló lebegést tapasztalunk, Mivel a rúdingákat összekötő
fonálra akasztott súly kisebb, az ingák közti csatolás gyengébb.

A két lebegési görbét összehasonlítva az alapvető hasonlóság mellett, különbségként
állapíthatjuk meg, hogy a gyengébb csatolás a lebegési periódusidejének növekedését
eredményezte. Az ingák lengésideje számottevő változást nem mutat.
A csatolt rezgések témaköre a középfokú fizikatanításban emelt szintű kiegészítő anyag. A
feldolgozás fakultatív formában, szakkörön, tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozás
keretében ajánlott.

Vissza >>>
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MR14. Csillapítatlan lengésű inga készítése

(emelt szintű fakultatív demonstrációs kísérlet)

A súrlódás és a közegellenállás hatására a magára hagyott lengő inga mozgása folyamatosan
csillapodik, és több-kevesebb idő alatt leáll. Ha azt akarjuk, hogy az inga csillapítatlan
harmonikus lengéseket végezzen, minden lengési fázisban pótolni kell az elveszett energiát.
Ezt tesszük, amikor olyan kisgyereket hintáztatunk a játszótéren, aki maga még nem tudja
hajtani a hintát. A hinta hamar megállna, ha jól időzített és irányított lökéssel nem pótolnánk a
veszteséget. A játszótéri hinta esetén gyorsan ráérzünk, hogyan kell lökni a hintát, hogy lengés
amplitúdója se ne csillapodjon, se ne növekedjen. A szokásos megoldás az, hogy a hintát
valamelyik szélső helyzetében a mozgásirány változásakor lökjük az új irányba. Ha lökések a
kelleténél kisebbek, a csillapodás mértéke csökken ugyan, de nem szűnik meg, ha a lökések túl
nagyok, a hinta egyre magasabbra emelkedik. A feladat automatizálása látszólag nem egyszerű
feladat.
Az alábbi kísérleti összeállítás látványosan és tanulságos megoldást mutat a problémára.

Iskolai transzformátorkészletből válasszuk ki az 1200 menetes és a 12000 menetes tekercseket
és fűzzük őket közös egyenes vasmagra! A tekercseket, valamint egy BC184C kódjelzésű
tranzisztort kössük be két sorba kapcsolt 4,5 V-os laposelem áramkörébe az alábbi rajz szerint!
Nem túl erős kerámia mágneskorongot (pl. ún. iskolai applikációs mágnest) ingatestként
függesszünk fel kb. fél méteres fonalra és lógassuk a vasmag fölé úgy, hogy a mágnes és
vasmag között néhány mm-es légrés legyen! Kitérítve egyensúlyi helyzetéből hozzuk lengésbe
a mágnes-ingát!
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Szerencsés esetben kísérletük működik és az inga csillapodás nélkül hosszan leng mindaddig,
amíg a telepek kimerülnek. A csillapítatlan lengéshez szükséges energiapótló lökéseket az
áramkör elektromágnese szolgáltatja, épp a szükséges ütemben. Amikor a mágnes-inga a
vasmag felé közeledik, akkor a felső elektromágnes tekercsében feszültség indukálódik.
Alkalmas polaritás és csévélési irány mellett az 12000 menetes tekercsnek a tranzisztor bázisára
(B) csatlakozó pontja pozitív, az emitterre (E) kötött pontja negatív lesz. Ilyen polaritás esetén
a tranzisztor pozitív bázisfeszültséget kap, és „kinyit”. Az 1200 menetes tekercsen így átfolyó
áram mágneses tere a közeledő ingát megrántja. Az inga távolodásakor a felső tekercsben
indukálódó feszültség előjelet vált, a tranzisztor lezár és a behúzó alsó tekercs árama
megszűnik. Az inga következő féllengésekor a folyamat ismétlődik. Helyes beállítás esetén az
inga féllengésnyi idő alatt bekövetkező energiaveszteségét a zsebtelep áramának munkája
pótolni tudja.
A beállítás ellenőrzéséhez érdemes az alsó tekercs és a telep negatív pólusa közé egy kb. 50
mA méréshatárú árammérő műszert kötni. A műszerrel ellenőrizhető, hogy a mágnes-inga
közeledésére a tranzisztor nyit-e. Ha nem, úgy célszerű megvizsgálni, hogy a tekercsek
csévélési iránya jó-e, esetleg a mágnes gyenge, a telep kimerült, vagy kontaktushiba van a
körben.
Megjegyzés:
-

A leírt kapcsoláshoz hasonló áramkör működteti a
képen látható játékos „örökmozgó” mobil
dekorációt. Az eszköz galvanizált műanyagból
készült. Működésben a külső körabroncs az ívelt
tartókra támaszkodó vízszintes tengelyén leng. A
körív alján látható kis henger a feszültséget indukáló
mágnes, az állvány vastag talpában található a két
elektromágnesből, tranzisztorból és telepből álló
áramkör. A külső abroncs további forgásképes
alkatrészek tengelyét tartja, és ügyesen elhelyezett további mágnesek és tömegek
kölcsönhatásának eredményeként mozgásba is hozza. A bonyolult kölcsönhatások
eredményeként a játék mozgásában semmi szabályszerűség nem fedezhető fel.

Vissza >>>
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2. MECHANIKAI HULLÁMOK
A hullám fogalmát köznapi értelemben ismerik a diákok. Ennek kapcsán a legtöbben a szinuszfüggvény görbéjére, illetve a vízhullámokra gondolnak, de sokan hallottak mikrohullámokról,
rádióhullámokról, földrengéshullámról stb. A középiskolai fizikatanítás feladata, hogy fizikai
tudástartalmat kapcsoljon a hétköznapi hullámfogalomhoz, kísérletekre alapozva kiegészítse és
rendszerezze a meglévő ismereteket. Fontos, hogy a diák világosan lássa, a rezgés és a hullám
fogalmi kapcsolatát, továbbá, hogy mi a közös és mi a különböző az eltérő elnevezésű hullámok
között. A témakör feldolgozását, a közvetlenül megfigyelhető mechanikai hullámok
bevezetéseként, a rugalmas közegben keltett helyi deformációs zavar terjedésének
megfigyelésével kezdjük. Ezt követi a közeg valamely pontján keltett rezgések terjedésével
kapcsolatos hullámmozgás tárgyalása, majd a tipikus hullámjelenségek (törés, visszaverődés,
elhajlás, interferencia stb.) bemutatása és értelmezése. A mechanikai hullámjelenségek
tárgyalását az egydimenziós kötélhullámoknál kezdjük, amit a felületi hullámok majd térben
terjedő hanghullámok jelenségköre követ. Ez utóbbi hullámai már láthatatlanok, de hallásunk
révén érzékszervileg megfigyelhetők. A későbbiekben tárgyalt elektromágneses hullámok
közül csak a fényjelenségekről vannak közvetlen érzékszervi információink, a többi
elektromágneses hullám érzékeléséhez speciális műszerek segítségére szorulunk. Az
elektromágneses hullámok tanítása során a legnehezebb a tanár dolga. Itt a mechanikai
hullámok megfigyelése alapján kialakított általános fogalmakra és az ott megismert
hullámkísérletekhez (pl. interferencia, polarizáció) hasonló kísérletek közvetett tapasztalataira
építhet. Az általános hullámtulajdonságok szemléletet adó tárgyalása a mechanikában ezért
kiemelten fontos, A modern fizika egyik leglényegesebb felismeréséhez, az anyag kettős
természetének tanításához szintén a mechanikában kialakított hullámfogalmakat, az ott
megismert alapvető hullámkísérleteket (Pl. Young-féle kétréses interferencia) használjuk fel.
Már a mechanikai hullámok tanítása során felhívjuk a diákok figyelmét, hogy a hullámmozgás
alapvetően különbözik a korábban tanult mozgásoktól. A korábbi mechanikai mozgások esetén
mindig testek mozgását tárgyaltuk. A mechanikai hullámok esetén a mozgást jól érzékeljük,
sebességét mérni tudjuk, de nem tudjuk megnevezni a mozgó testet. Ezzel kapcsolatos, hogy a
hullámok – szemben a mozgó testekkel – akadálytalanul áthaladhatnak egymáson. A hullámban
a rezgésállapot, illetve a rezgéshez kapcsolódó energia terjed jól érzékelhető sebességgel.

2.1. Hullámjelenségek egydimenzióban
Hullámtani alapkísérletek, alapfogalmak
A hullámjelenségek tárgyalását egydimenziós rugókkal összekapcsolt tömegpontok során
célszerű kezdeni, majd rugalmas „közegben” (gumikötélen, nagy menetű laza spirálrugón)
létrehozott lokális deformáció terjedésnek bemutatásával folytatni. Az egyszeri lökésszerű
zavar terjedésének bemutatását követően folytonos periodikus rezgéssel keltett „zavar”
kiterjedését vizsgáljuk rugalmas pontsoron, illetve gumikötélen, spirálrugón.
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2.1.1. Lokális deformáció terjedése rugalmas pontsoron
Sínen futó egyforma demonstrációs kiskocsikat egyforma rugók közbeiktatásával kapcsolunk
egymáshoz. (Az összeállítás a rugalmas rúd modelljének tekinthető, a kocsik a rúd „atomjai”,
amiket rugalmas erők kötnek egymáshoz. Előnye, hogy a rugalmas zavar terjedésének
folyamatát közvetlenül érzékeljük. Az első kiskocsi hirtelen meghúzása során először a
kocsihoz közvetlenül kapcsolódó első rugó nyúlik meg, ami magával húzza a második kocsit,
majd az a harmadikat stb. A sor elején keltett deformációs zavar jól érzékelhető sebességgel
végigfut az egész kocsisoron. A pontsoron végigfutó zavar megfigyelése mutatja, hogy a
kiskocsik mindegyike saját egyensúlyi állapota körül végez rezgő mozgást, és a pontsoron a
rezgésállapot terjed tova.

A jelenség taneszköz készletként forgalmazott rugalmasan csatolt rúdinga-sorral is
bemutatható. Ennek előnye a kiskocsikból álló összeállításhoz képest, hogy a longitudinális
zavar terjedése mellett transzverzális (a terjedési irányra merőleges) zavar terjedését is
bemutathatjuk, majd a folytathatjuk a folyamatos rezgetéssel keltett longitudinális és
transzverzális hullámmozgás és további alapjelenségek bemutatásával. és további
alapjelenségek bemutatásával. Az ingasort a tanszerkereskedelem céleszközként forgalmazza.
Az ingasoron létrehozott zavar tanulmányozása itt is világosan megmutatja, hogy a mozgás
során a közeg részecskéi saját egyensúlyi helyzetük körül végeznek rezgéseket. A
transzverzális hullámban a részecskék elmozdulása a terjedés irányára merőlegesen, a
longitudinálisban pedig a terjedés irányával párhuzamosan történik. A „közeg” a zavar
terjedése során lokálisan deformálódik. A longitudinális hullámban a deformáció egyszerű
összenyomódás és megnyúlás, a transzverzálisban bonyolultabb, mert mindig fellép benne
nyírás is. (Ideális gázokban transzverzális hullám nem is jöhet létre, mert bennük nincsenek
nyíró erők.)

2.1. ábra: Transzverzális és longitudinális hullám ingasoron
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Hullámtani alapkísérletek bemutatása csatolt rúdinga-sorral
(MH1.)
Részletek >>>

2.1.2. A hullám terjedése rugalmas közegben
A rugalmasan kötéssel sorba kapcsolt tömegpontokkal végzett modellkísérlet után
gumikötéllel, illetve laza spirálrugóval kísérletezve továbbra is csak egy dimenzióban, de már
valós rugalmas közegben kísérletezünk. A helyszínen elvégzett egyszerű kísérlet-sorozat
megfigyeléseihez kapcsolva vezethetjük be a hullámtan alapfogalmainak jelentős részét. A
lokális zavar két alaptípusát (transzverzális és longitudinális), a terjedési sebességet, a hullám
visszaverődését a közeghatáron. Itt tárgyaljuk meg; a periodikus rezgetéssel keltett deformáció
terjedésével kialakuló haladó hullámot, a hullám időbeli és térbeli periodicitását jellemző
mennyiségeket (frekvencia, hullámhossz), a hullám azon sajátságát, hogy a hullámban energia
terjed, de anyagtranszport nélkül, valamint, hogy a rugalmas közegben keltett lokális
deformációk zavartalanul és pillanatszerűen szuperponálódnak, és így a folyamatos hullámok
akadály nélkül áthaladnak egymáson.

A longitudinális hullám
Egyenes vonal mentén terjedő longitudinális hullám esetén a pontsor (közeg) elemeinek
mozgása és a terjedési sebesség azonos irányba esik. A folytonos rugalmas közegen végigfutó
longitudinális hullám miatt a közeg lokálisan összenyomódik és megnyúlik, emiatt sűrűsödések
és ritkulások keletkeznek benne. Ilyen deformáció terjedésének, a longitudinális hullámnak a
szemléltetésére a gumikötél nem alkalmas. Helyette laza spirálrugót célszerű használni. Az
acélból vagy speciális műanyagból készített nagy keresztmetszetű laza rugót vízszintes
helyzetben néhány menetenként megismételve cérnahurkokra függesztjük úgy, hogy a menetek
távolság néhány mm-nyi legyen. A felfüggesztett rugó egyik végét hirtelen beljebb lökve, jól
követhető sűrűsödési zavar halad végig a rugón. A zavar terjedési sebessége jól érzékelhető. A
rugó végéről a hullám visszaverődik. A visszaverődés lokálisan úgy értelmezhető, hogy a közeg
végén mozgó részecske a határral, mint fallal ütközik, és onnan visszaverődik. (Az ütközéses
kép rögzített vég esetén pontosan leírja a visszaverődést, nyitott vég esetén már nehezebb ennek
a képnek az alkalmazása.)
A vízszintesen felfüggesztett rugó egyik végét periodikusan rezgetve a rugó mentén
longitudinális hullám alakul ki.
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Megjegyzés:
-

A longitudinális hullám és a transzverzális hullám bemutatására is nagyon alkalmas a
fém-, illetve műanyag változatban közismert „Slinky-” vagy „lépegető rugó”.

Longitudinális deformáció (hullám) terjedési sebessége rugalmas
rúdban (Fakultatív kiegészítő számítás) (MH2.)
Részletek >>>

2.1.3. Transzverzális deformáció terjedése gumikötélen
Hosszú (4-8 m-es) gumikötél (gumicső) egyik végét kössük szilárdan álló állványhoz, vagy
fogassuk meg egy diákkal! Másik végénél megfogva és enyhén megfeszítve, hozzuk vízszintes
helyzetbe a kötelet! Tenyerünket a kötélre merőlegesen tartva, kézéllel üssünk rá a kötélre!
Figyeljük meg, hogy a kötélen egy „horpadás” fut végig, majd a kötél végétől visszaverődik.

2.2. ábra: A kötélen végigfutó zavar a kötél végén visszaverődik

A kötélen végigfutó zavar a kötél végén visszaverődik
Figyeltessük meg a diákokkal, hogy a gumikötélen haladó deformáció a végponttól
visszaverődik. Rögzített végpont esetén a visszaverődő zavar az eredetivel ellentétes fázisú
(felfelé púposodó).) Ha a gumikötél végét vékony zsineg közbeiktatásával kötjük ki, ami a
szálat feszítve tartja, de gumikötél végpontjának függőleges mozgását nem akadályozza, a
visszaverődéskor nem lép fel fázisugrás.

88

2.3. ábra: Visszaverődés rögzített végről, illetve „szabad” végről

Ismételjük meg a kísérleteket lazább és erősebben kifeszített gumikötélen! A deformáció
terjedési sebessége függ a kötél feszülésétől, laza kötél esetén a sebesség kisebb, a jobban
megfeszített kötél esetén nagyobb. (A terjedési sebesség a gumikötél hosszának és a deformáció
stopperrel mért futás-idejének lemérésével, a két mennyiség hányadosaként határozható meg.
Megjegyzés:
-

A hullámok bevezetésekor a csatolt pontrendszeren tovaterjedő zavar bemutatása felől
közeledünk a kontinuumban terjedő felé. Úgy gondoljuk, hogy a Newtoni
mechanikában megszokott pontszerű (esetleg kiterjedt) testekből álló rendszerben
egyszerűbb a hullámmozgás megértése, mint a kontinuumban. Természetesen célunk a
folytonos közegben kialakuló jelenség leírása. A hullámtani magyarázatok során
azonban gyakran visszatérünk a hullámzó anyag gondolatban történő részekre
bontásához. Gázok esetén további problémát okoz, hogy a gázrészecskék természetes
módon adják a kontinuum részekre bontásának lehetőségét, így gyakran éppen a gáz
kontinuumként történő elképzelése okoz problémát a diákok számára. A többféle
anyagszerkezeti kép használatát néha nem könnyű összeegyeztetni, célszerű mindig a
tárgyalt jelenséghez legjobban illeszkedő gondolatmenetet használni. Alapvetően
azonban a hullámok leírása során a hullámot hordozó közeget kontinuumként kezeljük.

A transzverzális (deformáció) hullám terjedési sebességének
számítása rugalmas kötélen (Fakultatív kiegészítő számítás) (MH3.)
Részletek >>>

2.1.4. Transzverzális haladó hullám rugalmas kötélen
A kis súrlódású kőpadlón végig fektetett kötél egyik vége a padlón szabadon fekszik, másik
végét néhány cm magasan a tartva a padló fölött vízszintesen rezgetjük. A periodikus
zavarkeltés folyamatos terjedése a kötél jellegzetes hullámmozgását eredményezi. Az egymást
követő hullámhegyek és völgyek egyre csökkenő kitéréssel (a padló súrlódásától csillapodva)
a kötél szabad vége felé mozognak. A hullámzó kötél az intenzív haladó mozgás érzetét kelti a
kötél mentén, a gumikötél azonban maga semmit nem mozdul előre. (A korábbi fizikai
tanulmányok során csak olyan mozgásokkal foglalkoztunk, ahol a mozgás során anyagi test
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(tömeg) mozgott. A hullámmozgás esetén a mozgásnak új formájával találkozunk, a közegben
tovaterjedő rezgésállapottal.)
Jelöljük meg színes szigetelőszalaggal a kötél egy-két kiválasztott pontját és figyeltessük meg
a diákokkal a kiválasztott pont periodikus ide-oda mozgását, határozzuk meg méréssel a pontok
rezgésidejét! Figyeljük meg a kötél hullámalakját! Készítsünk mobiltelefonos fényképet a
hullámzó kötélről és a fotó alapján határozzuk meg a kitérésértékét a kötélhossz mentén,
valamint a mozgást jellemző hullámhosszat (azaz egymást követő hullámhegyek, illetve
völgyek távolságát). (A mérés csak akkor végezhető el a fotó alapján, ha a felvétel idejére a
hullámzó kötél mellé ismert méretű tárgyat (pl. vonalzó, füzet) is elhelyezünk, ami a fotón is
jól látszik és felhasználható a fotó hosszúságmértékének kalibrálására.
2.1.5. A hullám jellemző paraméterei, a hullámmozgást leíró függvény
Az egyenes mentén kialakuló haladó hullámok létrejöttét rugókkal összekapcsolt kiskocsik
sorával, csatolt rúdingasorral, gumikötéllel, rugóval kísérletezve, illetve számítógépes
szimulációs modellkísérletek alapján vizsgáltuk. Megállapíthatjuk, hogy hullámmozgás jön
létre, ha egy rugalmas közeg (rugókkal összekötött tömegpontok, rugalmas gumikötél stb.) egy
pontjában folyamatosan rezgést (többnyire harmonikust) keltünk. A hullám úgy alakul ki, hogy
a keltett rezgés a közeg mentén továbbhalad.
Megjegyzés:
-

A hullám terminológiát nem használjuk következetesen, mert gyakran a közegen
végigfutó egyetlen zavart is hullámnak nevezzük. Többnyire azonban hullámon a
folyamatosan keltett zavart értjük. Ezzel a pongyolának tűnő szóhasználattal nem
követünk el hibát. Amikor egyetlen zavarral és folyamatos rezgéssel keltett jelenségről
is szó esik, akkor érdemes megkülönböztető jelzőként a folyamatosan keltett hullám
kifejezést használni. Később, amikor már magától értetődő, hogy csak folyamatosan
keltett hullámról beszélünk, akkor a jelzőt elhagyhatjuk. A hullámmal kapcsolatos
szóhasználatnak ez a kettőssége minden bizonnyal a hullámok hétköznapi szinten is
tapasztalható diszperziójából ered. A kötél megütésével keltett egyetlen zavart nem
szívesen nevezzük hullámnak, hiszen alakját tartva egyetlen deformáció fut végig a
kötélen. Amikor követ dobunk a tóba, akkor is egyetlen zavart keltünk, a felszínen
azonban már jól láthatóan több hullámhegy és hullámvölgy fut végig. Az egyetlen zavar
szétfolyó hullámokat kelt.

-

Az iskolai kísérletekben a folyamatos hullámokat mindig harmonikus rezgésekkel
keltjük, így harmonikus hullám keletkezik. Ezeknek a hullámoknak matematikai leírása
is viszonylag egyszerű. Emelt szintű fizikát tanuló osztályokban természetesen
megemlíthetjük, hogy nemcsak harmonikus függvénnyel leírható hullámok léteznek (pl.
a tengereken végigfutó cunamik sem harmonikus hullámok.). A Fourier-tétel azonban
kimondja, hogy tetszőleges hullámalak összerakható harmonikus hullámok
szuperpozíciójából.
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Egydimenziós transzverzális hullám matematikai leírása
Tekintsük az x-y koordinátarendszerben az x-tengely mentén kifeszített rugalmas kötélen
kialakult transzverzális hullámot! A rezgéskeltés helye legyen a koordinátarendszer origója
(x = y = 0) A kötél kezdőpontja harmonikus rezgőmozgást végez y irányú kitéréssel. A
kezdőpont rezgését leíró függvény
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)
Hullám azáltal alakul ki, hogy a kezdőpont rezgése fokozatosan továbbterjed x-tengely mentén,
a közeg minden pontja, időbeli eltolódással követi a kezdőpont harmonikus rezgőmozgását. Az
időbeli eltolódás attól függ, mennyi idő alatt eljut a rezgést keltő deformáció a forrástól a kötél
adott pontjához. Általános esetként tekintsük az origótól x távolságban lévő pontot! Ennek
rezgése 𝜏 időtartammal késve követik a forrás rezgését, azaz az origótól x távolságra lévő pont
pillanatnyi kitérését leíró függvény
𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦(0, 𝑡 − 𝜏)
𝑦(𝑡) = 𝐴 sin[𝜔(𝑡 − 𝜏)]
A x helyzetű pont 𝜏 késési idejét a forrástól mért távolság (x) és a deformáció terjedési
sebességének (v) hányadosa adja meg, azaz
𝑥
𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛 [𝜔 (𝑡 − )]
𝑣
Az így kapott függvény az egydimenziós harmonikus hullámok matematikai leírása, a
hullámfüggvény. (Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a közeg a hullámkeltés helyétől mérve x
távolságra lévő pontjának a kitérése t pillanatban akkora, mint amekkora volt a kitérés a keltés
𝑥

helyén (𝑡 − 𝑣) időpontban.)
A v terjedési sebesség szemléletes értelmezéséhez térjünk vissza a hullám kialakulását rugalmas
pontsoron bemutató kísérlethez, illetve lassított animációhoz! A kezdőpont egy teljes
rezgésének T ideje alatt a hullám éppen λ hullámhossznyi távolságot halad előre. Ebből
adódóan a hullám terjedési sebessége (ún. fázissebesség) a hullámhossz és a rezgésidő
𝜆

hányadosaként határozható meg 𝑣 = 𝑇.
A hullámfüggvény különböző alakjaihoz jutunk, ha behelyettesítjük terjedési sebességet a
hullámhosszal és rezgésidővel, továbbá a körfrekvenciát a rezgésidővel kifejezve
𝑥
2𝜋
𝑥𝑇
𝑡 𝑥
𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 sin [𝜔 (𝑡 − )] = 𝐴 sin [ (𝑡 − )] = 𝐴 sin [2𝜋 ( − )]
𝑣
𝑇
𝜆
𝑇 𝜆
A hullámfüggvény átalakítása során a szinusz függvény argumentumában a rezgés
periódusideje (T) mellett megjelenik a hullám másik jellemzője a térbeli ismétlődési távolsága
λ. A hullámfüggvénynek ez az alakja rámutat arra, hogy a hullám térben és időben is periodikus
mozgás.
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Egyenes mentén terjedő longitudinális hullám matematikai leírása
A longitudinális hullám keltése hasonló a transzverzális hulláméhoz, a különbség az, hogy a
longitudinális esetben a hullámkeltő rezgés kitérése a hullámterjedés irányába esik. Mivel a
deformáció terjedéséhez idő szükséges, a rezgésforrástól távolabbi pontok a távolságuktól
függően több-kevesebb késéssel rezegnek a forrásrezgés pillanatnyi fázisához képest. A
hullámot leíró függvény levezetésének lépései mindenben megegyeznek a transzverzális
hullámnál alkalmazottakkal. A levezetés eredménye is hasonló alakú, azaz a forrástól x
távolságban lévő pont rezgésének 𝛿 kitérése a t időpillanatban
𝑥
𝛿(𝑥, 𝑡) = 𝐴 sin 𝜔 (𝑡 − )
𝑣
ahol A a rezgés amplitúdója, 𝜔 a rezgés körfrekvenciája (𝜔 =

2𝜋
𝑇

), 𝑣 a hullám terjedési

𝜆

sebessége 𝑣 = 𝑇, 𝜆 a hullámhossz.
A hullámok terjedésekor a közeg részecskéinek elmozdulása miatt lokális deformáció
keletkezik. A deformáció következtében, pedig lokális feszültség jön létre. A hullámszerűen
terjedő kitérés, illetve deformáció mellett tehát a közegen feszültséghullám is végigfut. A
transzverzális hullámok esetén a feszültségállapot bonyolult, a longitudinális hullámmal járó
feszültséghullám azonban viszonylag egyszerűen leírható. Megértéséhez hasznos segítség, ha
a longitudinális hullámot a bevezető kísérletben tárgyalt rugókkal összekapcsolt kiskocsik
során értelmezzük. A kocsikat összekötő rugók egyfajta rugós erőmérőként is felfoghatók. A
longitudinális hullám terjedésekor a rugók periodikusan összenyomódnak, illetve kinyúlnak
egyensúlyi hosszukhoz képest. A rugók alakváltozása erőt, a rugalmas pontsor mentén
periodikusan váltakozó lokálisa rugalmas feszültséget jelez. A pontsor adott helyén a rugalmas
feszültség (a rezgő rugó hosszváltozása miatt időben periodikusan ingadozik. Egy kiválasztott
pillanatban vizsgálva a rugók megnyúlását a teljes vonal mentén, a rugók megnyúlása, azaz a
lokális feszültségállapot a hullámban a hely szerint periodikusan ismétlődik. A longitudinális
rezgést kísérő feszültség tehát hely és idő szerint periodikus.
Megjegyzés:
-

A levegőben terjedő hang longitudinális hullám, ami a molekulárisan rendezetlenül
mozgó gázmolekulák esetén a részecskék kitérésfüggvényével nehezen értelmezhető,
helyette inkább a sűrűségingadozást szoktuk használni. (Könnyebben érthető, hogy a
gázokban a részecskék összetorlódása és megritkulása váltakozik időben és térben
periodikusan.) A sűrűséghullámot a gázokban nyomáshullám kíséri. A hang kiadásakor
a hangszerek, illetve az emberi hangszalagok periodikus sűrűség-, illetve
nyomásváltozással járó longitudinális hanghullámokat keltenek a levegőben. A hangok
észlelésekor a levegő nyomáshulláma rezgeti meg dobhártyánkat és kelti
idegrendszerünkben a hang érzetét.

-

A sűrűség, nyomás és feszültséghullám felismerése fontos fogalmi továbblépést jelent
a hullámok mechanikai mozgáshoz kötött leírásához képest, mert itt már fizikai
mennyiségek hullámszerű változásáról van szó. Ennek megtárgyalása jó előkészítést
jelenthet az elektromágneses és az anyaghullámok absztrakt fogalma felé.
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2.1.6. Hullámok találkozása – interferencia
A kifeszített gumikötél két végén egyszerre keltett lokális deformáció (pl. hullámhegy)
egymással szemben terjed a kötélen. A két hullámvölgy a találkozásakor egy pillanatra
megváltozik a szokott kép, a két hullámvölgy megkülönböztethetetlenné válik és a völgy
mélyebb lesz, majd ismét megjelenik és folytatja útját az eredeti irányban.
A gyorsan lezajló találkozást érdemes számítógépes szimulációval szemléltetni, amelyen az
jobban tanulmányozható, a két zavar akadálytalan áthaladása egymáson A három pillanatkép
az egymás felé közelítő, majd egymáson áthaladó hullámhegyeket mutat. A találkozás
pillanatában a két hullám megkülönböztethetetlen, közös magasságuk meghaladja mindkettő
saját magasságát. Egymáson áthaladva ismét elkülönülve folytatják útjukat az eredeti irányban.
A hullámok számozását és a mozgások irányát mutató nyilakat utólag rajzoltuk a képekre.

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-astring_hu.html

Megjegyzés:
-

A számítógépes szimulációkkal kapcsolatban mindig hangsúlyozni kell, hogy semmit
sem bizonyítanak, hiszen a képernyőn látottakat nem természeti törvények, hanem a
program szabályozza. Hasznosságuk, azonban nem kérdőjelezhető meg, mert
vizualitásuknál fogva segítik a jelenségek megértését és elképzelését.

-

A tanteremben „élőben” bemutatott kísérletek kiegészítéseként ajánlott, hogy a diákok
a jelenségeket számítógépes interaktív animációk segítségével maguk is
tanulmányozzák. A számítógépes animációk során a lassítás, és a tetszés szerinti
megismétlés lehetősége segíti a folyamatok megértését. Az interaktív programokkal
végzett egyéni munka során válhat igazán világossá a jelenségeket meghatározó, (a
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programban változtatható értékű) paraméterek szerepe is. Az interaktív programokkal
történő szabad ismerkedés önmagában hasznos. Hatékonyságát tovább növelheti a tanár,
ha az egyes programokkal kapcsolatosan személyre szólóan tűz ki feladatokat.

A haladó hullámban rezgésállapot terjed, mivel egy szálon több hullám is zavartalanul haladhat,
a hullámok találkozásakor a hullámokkal érkező rezgések összegződnek ezt nevezzük
interferenciának.
A rezgések összegzésének tárgyalása során (lásd 1.3.) láttuk, hogy az azonos fázisú rezgések
találkozás esetén erősítik, az ellentétes fázisú rezgések gyengítik egymást. Ezt tapasztaljuk a
hullámok találkozása esetén is. Illusztrációként érdemes bemutatni a házilag elkészíthető
egyszerű eszközzel elvégezhető demonstrációs kísérletet!

Hullámtani alapjelenségek vizsgálata interaktív számítógépes animációkkal:
-

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Waves-andSound/Simple-Wave-Simulator/Simple-Wave-Simulator-Interactive

-

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Waves-andSound/Slinky-Lab/Slinky-Lab-Interactive

-

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-astring_hu.html

Egyirányú kötélhullámok interferenciája
A kísérlet bemutatásra szolgáló egyszerű eszközt magunk készíthetjük el a következőképpen:
Rugalmas köteleket Y alakban csomózzuk össze! Az Y alsó szára legyen hosszabb a két elágazó
rész rövidebb! A két szétágazó rész szabad végeit kössük megfelelő méretű lécdarab két
végéhez! A kísérletek bemutatása során a rudat, a ráerősített két kötélvéggel a kezünkben
tartjuk, a hosszú kötéldarab szabad végét rögzítjük.

Azonos fázisú hullámok találkozása (interferenciája)
A vízszintes helyzetben tartva a rudat, mozdítsuk határozottan fel-le! A rúd végére kötött két
kötélszáron fázisban lévő két hullám halad a kötelek hármas találkozási pontjáig. A csomópont
egyszerre vesz részt mindkét hullámban és eredő rezgést továbbadja a folytatást jelentő egyetlen
kötélnek. Az eredő hullám hullámhossza megegyezik a két ágban megfigyelhető azonos
hullámhosszal, amplitúdója azonban észrevehetően nagyobb, jelezve, hogy a két hullám erősíti
egymást.

94

Ellentétes fázisú kötélhullámok találkozása
Az előző kísérletben használt eszköz lécét középen átmarkoljuk és csuklóból billegtetve forgó
rezgésbe hozzuk. A forgó rezgés során a léc két vége ellentétes fázisban mozog és így a
hozzáerősített két kötélágban ellentétes fázisú hullámot indít. A kötelek hármas
csomópontjában találkozik a két ellentétes fázisú rezgés, ami kioltja egymást. A kísérlet során
figyeljük meg a kötél két ágában kialakult ellentétes fázisú hullámot, ami a csomópontban
kioltja egymást. A csomópontból kiinduló kötélen nincs hullám.

Megjegyzés:
-

A kísérlet jól illusztrálja a pontsoron bekövetkező interferenciát. Pontos magyarázata
azonban igen bonyolult, hiszen a csomópont is közeghatárt jelent, ahonnan a hullámok
visszaverődnek. Hasonlóképpen visszaverődés következik be a rezgető lécen és a tartón,
ahol a kötélvéget rögzítettük. A megfigyelt jelenség tehát nem egyszerűen két találkozó
hullám interferenciájának következménye.

2.1.7. Állóhullámok, sajátrezgések
Állóhullámok bemutatása gumikötéllel

Kifeszített gumikötél végét periodikusan mozgatva, keltsünk folyamatosan hullámokat! Ha a
megfelelő frekvenciát eltaláljuk, akkor a kötélvég felé haladó és az onnan visszavert hullámok
interferenciájának eredményeként a kötélen állandósult hullámalak, ún. állóhullám alakul ki. A
kötélen megfigyelhető hullám bizonyos pontjai nem mozognak (csomópontok) A csomópontok
közti tartományban (ún. duzzadó hely) a kötél minden pontja azonos fázisban, de különböző
amplitúdóval rezeg, (az amplitúdó a két csomópont távolságának felénél maximális.
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Az állóhullám kialakulásának feltétele, két végén rögzített, illetve mindkét végén szabad kötél
esetén az, hogy a kötél L hossza a 𝜆 hullámhossz negyedének páros számú többszöröse legyen:
𝜆

𝐿 = 2𝑘 4

Egyik végén rögzített, a másikon szabad kötél esetén a
kötélhossz a negyed hullámhossz páratlan számú
többszöröse
𝐿 = (2𝑘 − 1)

𝜆
4

Egyszerű kísérletek, mérések egydimenziós állóhullámokkal
(MH4.)
Részletek >>>
Megjegyzés:
-

Az állóhullámok kialakulása interferencia-jelenség. A kötélen keltett hullám a kötél
végén visszaverődve szembe halad és interferál a forrásból eredő hullámokkal. Az
interferencia eredménye akkor ad állóhullámot, ha kötélen kialakuló hullámhossz, és
kötél hossza megfelel a fentebb megfogalmazott feltételeknek. Ilyen értelemben az
állóhullámok kialakulása rezonancia-jelenségnek tekinthető.

-

Mivel az állóhullámokban a kötél pontjainak rezgésállapota nem változik, az állóhullám
úgy is felfogható, mint a rugalmas közegre jellemző ún. „sajátrezgési állapot”.

-

A transzverzális állóhullámokról mondottak longitudinális állóhullámokra is
érvényesek.

-

Az egydimenziós mechanikai állóhullámok bemutatás és tárgyalása a középiskolában
azért fontos, mert megalapozza, és némiképpen illusztrálja a kvantumfizikában fontos
szerepet játszó állandósult hullámállapotok fogalmát, de fontos segítséget jelent a
hangtanban a hangszerek működésének megértésében is.

-

Az állóhullámokat – különösen, ha több duzzadóhellyel rendelkeznek – nehéz hosszabb
ideig folyamatosan fenntartani. Viszonylag könnyebben stabilizálhatók, ha rezgéskeltés
közben a kötél végét forgatjuk is. Ekkor „orsókból” álló térbeli állóhullámokat kapunk.

Transzverzális hullám polarizációja gumikötélen (MH5.)
Részletek >>>
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2.2. Hullámjelenségek kétdimenzióban – felületi hullámok
Szinte mindenki tapasztalta már, hogy a sima vízfelületű pocsolyába eső vízcseppek a
becsapódás helyétől körkörösen terjedő hullámokat keltenek a vízfelszínen. Ha több csepp
közel egyszerre kelt körhullámokat, azok egymás zavarása nélkül áthaladnak egymáson.

2.4. ábra: Esőcseppek által keltett felületi vízhullámok pocsolya felszínén

2.2.1. Felületi hullámjelenségek tanulmányozása hullámkáddal
Ha a hullámok találkozását részleteiben akarjuk vizsgálni nem hagyjuk a hullámkeltést az
esőcseppekre, hanem megtervezett (iskolai) laboratóriumi kísérleteket végzünk. A vízhullámok
tanulmányozására szolgáló eszköz az ún. hullámkád. A tanszer kereskedelemben többféle,
gyárilag készített hullámkád kapható, de az eszköz akár házilag is egyszerűen készíthető. A
hullámkád lapos, téglalap vagy kör alakú edény, alja a fényt áteresztő síküveg, vagy
fényvisszaverő üveg-tükör. A hullámkádba néhány centiméternyi vízréteget öntünk. A vízréteg
felszínén keltett felületi hullámok vetítéssel könnyen kinagyíthatók és bemutathatók. A szép és
egyenletes hullámkép kialakulásának előfeltétele, hogy a kádban a vízmélység azonos legyen.
Ezért biztosítani kell a kád vízszintezését. A hullámképet a kád széleiről visszaverődő hullámok
megzavarják, ezért a visszaverődést lehetőség szerint csökkenteni kell. E célból a kád szélét
lejtősen kell kialakítani. A hullámkép kivetítésére általában kétféle módszer használatos. A
hullámkádak egy részének fenéklapja átlátszó, ezek pl. írásvetítőre helyezve kivetíthetők. Az
ilyen típusú, gyárilag készített hullámkádakat többnyire eleve egybeépítik a megfelelő
vetítőberendezéssel. A vetítés másik, talán egyszerűbb módja az, hogy a hullámkád aljára tükröt
helyezünk, s felülről pontfénylámpával világítjuk meg. A tükör a vízfelszín hullámait
árnyékvetítéssel a mennyezetre vetíti. A folyamatos hullámkeltésre régebben kicsiny,
változtatható fordulatszámú motorral működtetett excentert alkalmaztak, amelyhez különböző
formájú hullámkeltőket lehet csatlakoztatni. A motor fordulatszámának változtatásával a rezgés
frekvenciája változtatható.
A hullámkeltés frekvenciája és intenzitása finomabban változtatható, ha a vízfelszínre vékony
fúvókákon keresztül, megszaggatott légáramot fújatunk. A hullám frekvenciáját a
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levegőlökések frekvenciája, intenzitását a levegő nyomása határozza meg. Az alábbi fotó ilyen,
iskolai demonstrációs célokra kifejlesztett korszerű hullámkádat mutat. A lapos hullámkád
doboz alakú asztalra van felszerelve. A doboz előlapja egyben a hullámjelenségek árnyképének
megfigyelésére szolgáló vetítőernyő is. A hullámkád fentről kapja a folytonos, vagy igény
esetén a stroboszkopikus megvilágítást. A hullámokat a bemutatni kívánt kísérletnek
megfelelően elrendezett levegőfúvókák szaggatott légárama kelti. A hullámkád alja átlátszó
üveglap, így a fény a hullámzó vízrétegen és az üveglapon keresztül a kád alatti „dobozban”
ferdén elhelyezett síktükörre esik, ami a doboz homlokfalára vetíti a hullámok árnyképét. A
folytonos megvilágításban a hullámok haladó mozgását látjuk, stroboszkópos megvilágítás
esetén a mozgás látszólagos sebessége változtatható, és a kép megállításával a
hullámjelenségek állóképen is tanulmányozhatók.

2.5. ábra: Korszerű demonstrációs hullámkád

A vízfelszín egy pontjának periodikus megzavarása koncentrikusan táguló körhullámokat kelt.
A legegyszerűbb esetben a vízfelület egy pontjának periodikus rezgetésével kelthetünk
hullámokat. Az így keltett helyi zavar koncentrikusan táguló haladó hullámok formájában
terjed tovább. Hullámkádban pontszerű forrásból szétterjedő körhullámok vetített árnyképét
mutatja a mellékelt fotó.
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b

a
Az egymást váltakozva követő sötét és világos kör alakú sávok a hullámvölgyek és
hullámhegyek vonalát mutatják. Az egymást követő körkörös hullámvonulatok azonos fázisú
pontjainak távolsága a hullámhossz (λ). Két egymást követő sötét vagy világos sáv közepének
távolságát lemérve az árnyképen, meghatározhatjuk a hullámhossz értékét. (A mérési hiba
csökkentésére érdemes képernyőn több hullámhossznyi távolságot lemérni és λ értékét abból
számolni.) Ha a hullámkád kivetített képmezejének valós értékeit (a, b) a készüléken lemérjük,
a hullámhossz értéke, az arányosság elvén cm egységekben is meghatározható. Ha a hullámokat
gerjesztő frekvencia értékét (f) ismerjük (az eszköz szabályozó egységéről leolvasható) a
körhullámok terjedési sebessége is (c) meghatározható
𝑐 =𝜆∙𝑓
Megjegyzés:
-

A vízfelszínen terjedő hullámok fizikai értelmezése nem egyszerű. Jól jelzi ezt, hogy a
természetben lényegesen különböző hullámok figyelhetők meg. Ezeknek két alapesete
a sima vízfelszínen megjelenő néhány mm-nyi vízszintváltozással járó ún. kapilláris
hullám, és a nagy vízmélység esetén jellemző nagy kiterjedésű és magasságú
gravitációs hullám. A kétféle hullám-típus lényeges különbségeket mutat. Megjelenési
formájukat tekintve a kapilláris hullámok esetén a vízfelszín mozgása jól közelíthető
szinusz-hullámmal, a mélyvízi hullámok ettől úgy térnek el, hogy a hullámhegyek
elkeskenyednek és csúcsossá válnak, míg a köztük lévő hullámvölgyek kiterjedtebbek
és laposabbak.

-

A kapilláris hullámok terjedési sebességét (vf fázissebességét) döntően a felületi
feszültség (𝛼) határozza meg, de függ a hullámhossztól is:
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𝑣𝑓 = √

2𝜋𝛼
𝜆𝜌

ahol 𝜌 a folyadék sűrűsége. A kapilláris hullámok sebessége tehát egyenesen arányos a
felületi feszültség négyzetgyökével és fordítottan arányos a hullámhossz
négyzetgyökével. Az iskolai hullámkádas kísérletekben a kapilláris hullámokkal
dolgozunk.
-

A gravitációs hullámoknak fázissebessége gyakorlatilag csak a hullámhossz függvénye,
és a hullámhossz négyzetgyökével egyenesen arányos.

𝑣𝑓 = √

𝑔𝜆
2𝜋

-

A mélyvízi hullámok terjedési sebességének hullámhosszfüggése alapvető jelentőségű
a természeti hullámjelenségek értelmezése során. A mélyvízi hullámok ugyanis nem
egyetlen hullámhosszúsággal jellemezhető hullámvonulatokként tárgyalhatók, hanem
számos különböző hullámhosszú összetevőt tartalmazó hullámcsomagokként. A
hullámcsomag különböző hullámhosszú összetevőinek eltérő sebessége miatt a
hullámcsomag önmagában is folyamatosan változik, miközben állandó kölcsönhatásban
van környezetével is.

-

A hullámzó vízfelület transzverzális hullámnak tűnik. A részletes vizsgálatok azonban
azt mutatják, hogy a felszíni hullámzás valójában transzverzális és longitudinális
komponensekből álló összetett hullámjelenség. Az ideális transzverzális hullám esetén
a közeg részecskéi a felszínre merőlegesen rezegnének, a vízhullámok felületi
részecskéi azonban nem végezhetnek tisztán függőleges irányú rezgőmozgást, hiszen a
felszíni részecskék alatt nincs szabad hely az elmozdulásukhoz (a folyadékok
lényegében sűrű térkitöltésűek és összenyomhatatlanok). Így a felszíni réteg függőleges
mozgása feltételezi, hogy a mélyebb rétegek vízszintes elmozdulása szabaddá teszi a
függőleges mozgáshoz szükséges helyet. Megmutatható, hogy a gravitációs
hullámokban felszíni rétegben a vízrészecskék körök mentén mozognak. A felszíntől
távolodva a körök sugara rohamosan csökken. A hullámfelülethez simuló körpályákon
a részecskék körmozgásának fázisa helyről helyre változik. A hullámzás és a felületi
vízrészecskék körmozgásának kapcsolatát az ábra mutatja

2.6. ábra: A felületi vízrészecskék körmozgása a gravitációs hullámokban

(forrás: Feynman: Mai fizika 4. kötet)
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2.2.2. Hullámok terjedését magyarázó Huygens- és Huygens-Fresnel-elv
A hullámok terjedésére elsőként Christian Huygens holland fizikus adott kísérleti
megfigyelésekre alapozó általánosan elfogadott szemléletes magyarázatot a 17. században.
Huygens elmélete (Huygens-elv) kimondja: A felületi (térbeli) hullámok minden pontja elemi
kör-, illetve gömbhullámok kiindulópontja. Terjedő hullámfrontként ezen elemi hullámok
folyamatosan megújuló burkolófelületét érzékeljük.
Huygens hullámterjedést magyarázó elméletét válogatott hullámkádas kísérletek bemutatása
után közöljük a tanulókkal, majd egyeztetjük a kísérletek során tett kísérleti tapasztalatainkat
Huygens elméletével.
Hullámkádas kísérletként indítsunk a vízfelületen egyenes hullámokat, amiket szabad
terjedésének útjába egyetlen szűk rést tartalmazó akadályt állítunk, Az akadály visszaveri az
egyenes hullámfrontot és a hullámzás csak a résen keresztül tud átterjedni az akadály mögötti
térrészbe. Megfigyelhető, hogy a korábbi egyenes hullámvonulat helyett a túloldalon pontszerű
hullámcentrumból indulóhoz hasonló félkör alakú hullámok terjednek tovább.

Ha több hasonló nyílást nyitunk egymás közelében az akadályon, minden résből elsődlegesen
körhullámok indulnak el, amelyek azonban terjedésük során összeérve egyre inkább egyenes
hullámvonulattá egyesülnek. A körhullámok terjedése csak a szélső résekből induló hullámok
oldalirányú terjedésénél figyelhető meg.

Egyenes vonalú hullámfront négy résen át négy elemi körhullámként jut át az akadály mögötti
térbe, ahol a körhullámok újra egyenes hullámszakasszá állnak össze
Ha az akadályon lévő rések számát növeljük, az elemi körhullámok közös burkolója egyre
inkább egyenes hullámfrontként terjed az akadály túloldalán.
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Huygens hullámterjedésre vonatkozó elméletét a 19. században Augustin Fresnel pontosította,
úgy, hogy a makroszkopikusan észlelhető hullámokat nem az elemi hullámok burkoló
felületeként, hanem az elemi hullámok interferenciájaként értelmezte. Az így átértelmezett ún.
Huygens-Fresnel-elv a hullámjelenségek széles körének – beleértve az interferenciajelenségeket is – alkalmassá vált. A Huygens- és Huygens-Fresnel-elvvel a jegyzet III. kötet
Fénytan fejezetében is részletesen foglalkozunk.
Hullámok törése, visszaverődése
A felületi vízhullámok törése, illetve visszaverődése új közeg határán hullámkádas
kísérletekkel jól demonstrálható. A visszaverődés és a törés egyszerűbb geometriájú esetei a
Huygens elv alapján mennyiségileg is értelmezhetők.
A törés bemutatásához a hullámkádban a vízmélység változtatásával hozhatunk létre „új
közeget”. (Néhány mm vastagságú üveglemezből kivágott különböző alakú idomokat a
hullámkád aljára helyezve megvizsgálhatjuk a törés különböző eseteit. A hullámok
visszaverődésének bemutatására a vízből kiemelkedő akadályokat állítunk a hullám útjába.

A hullámvonulat megtörését az új közeg határán a hullámok terjedési sebességének és
hullámhosszának megváltozása okozza. Mindkét jelenség jól megfigyelhető a hullámkádas
kísérletekről készült fotókon. Visszaverődés esetén a hullámhossz és a terjedési sebesség
nagysága nem változik, csak a sebesség iránya módosul. A vízhullámok törésének, illetve
tükrös visszaverődésének hullámképét a Huygens-elvvel elemezve a geometriai optika hasonló
megalapozását készíthetjük elő.
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A hullámok visszaverődési és törése új közeg határán (MH6.)
Részletek >>>

Elhajlási és szóródási kísérletek hullámkádban (MH7.)
Részletek >>>
2.2.3. Felületi hullámok interferenciája
Két szinkronban működő pontszerű forrás hullámainak interferenciája
A vízfelület egy ponton történő periodikusan ismétlődő megzavarásával körhullámokat
keltünk. Két egymástól függetlenül, de azonos ütemben működő pontszerű forrás két
hullámrendszert kelt, amelynek hullámai folyamatosan áthaladnak egymáson. Az egymáson
áthaladó hullámok a hullámtér különböző pontjain erősítik, illetve gyengítik egymást. Az ábrán
látható fotók a kísérleti elrendezését, illetve a hullámtér interferencia-képét mutatja.

Az utóbbi fotón látszik, hogy a hullámkád bizonyos tartományokban intenzív hullámzás
figyelhető meg, míg bizonyos vonalak mentén a víz nem hullámzik. Azokon a helyeken, ahol
a két forrásból származó hullámok azonos fázisban találkoznak (hullámhegy a hullámheggyel,
völgy a völggyel) ott a két hullám erősíti egymást. Ahol a két hullám találkozása minden
pillanatban olyan, hogy hullámhegy hullámvölggyel találkozik, a két forrásból származó
hullámok lokálisan kioltják egymást. (A hullámtérnek ezen vonalait csomóvonalaknak
nevezzük.)
A két forrásból származó hullámok különböző utak befutása után találkoznak a hullámtér
különböző pontjaiban. Ha a két hullám által megtett utak különbsége, a források helyétől a
találkozási pontig, a hullámhossz egész számú többszöröse a két hullám erősíti egymást
𝑑1 − 𝑑2 = 𝑛𝜆
ahol n természetes szám.
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A csomóvonalak mentén a két hullám találkozásakor tapasztalható kioltás magyarázata az,
hogy a két különböző forrásból szinkronban induló hullámok mindig ellentétes fázisban
találkoznak egymással. A két hullám útkülönbsége tehát a hullámhossz felének páratlan számú
többszöröse kell legyen
𝑑1 − 𝑑2 = (2𝑛 + 1)

𝜆
2

A fotóra utólag berajzolt szerkesztéssel és az ennek alapján végezhető mérés közvetlenül
igazolja a fentebb leírtakat. A fotón bejelöltük 10 hullámhossznak megfelelő (10λ) távolságot
és a két forrásból induló hullámok által megtett utakat a szimmetriatengely alatti első
csomóvonal egy kiválasztott pontjáig. A távolságok lemérése után adódik, hogy a két hullám
𝜆

útkülönbsége épp 2. Azonos eredményt kaphatunk, ha a szerkesztést és a számolást ugyanezen
csomóvonal bármely másik pontjára alkalmazzuk. A matematikából tanultakat felidézve,
(miszerint azon pontok mértani helye, melyek két adott ponttól mért távolságainak különbsége
állandó – hiperbola) kimondhatjuk, hogy a két pontszerű forrás által keltett felületi hullámok
interferenciaképében megfigyelhető csomóvonalak hiperbolák.

Young-féle kétréses hulláminterferencia-kísérlet vízfelületen
Thomas Young angol tudós polihisztor a fény hullámtermészetének bizonyítására 1800-as évek
elején dolgozta ki híressé vált kétréses interferencia-kísérletét. A kísérlete során erős fénnyel
világított meg két egymáshoz nagyon közel elhelyezett rést. Így biztosítani tudta, hogy a két
rés, mint másodlagos fényforrások koherens hullámokat bocsássanak ki. A résektől távol
elhelyezett képernyőn váltakozva figyelt meg világos és sötét sávokból álló interferenciaképet.
Young kétréses interferencia-kísérlete, egyszerű elrendezése miatt, a hullámtermészet
igazolására szolgáló alapkísérletté vált. Könnyen elvégezhető hanggal, fénnyel,
mikrohullámokkal, de atomi részecskékkel, pl. elektronokkal is, bizonyítva ezzel az anyag
kettős természetét. A vízhullámokkal is elvégezhető analóg kísérletnek az oktatásban van
igazán szerepe. A Young-féle elrendezésben felületi vízhullámokkal végzett kísérlet jól
áttekinthető és az interferencia közvetlenül megfigyelhető, így segít értelmezni a későbbiekben
a fénnyel, illetve elektronokkal végzett interferenciakísérleteket.
A hullámkádban egyenes hullámokat keltünk, és a hullámok útjába két keskeny nyílást
tartalmazó akadályt állítunk. Az akadály mögötti térbe csak a nyílásokon jut át két körhullám.
A hullámkád akadály mögötti terében jól megfigyelhető a résekből kiinduló körhullámok
interferenciaképe. A kísérlet és a bemutatott interferencia-jelenség nagyon hasonló a korábban
tárgyalt két szinkronban működő pontszerű hullámforrással végzett kísérlethez. A változás
annyi, hogy itt az egyenes hullámvonulat réseken átjutó két hullámát tekintjük hullámforrásnak.
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2.7. ábra: Young-féle kétréses interferencia-kísérlet hullámkádban

A Young-féle kétréses hulláminterferencia-kísérlet részletes tárgyalásával jegyzetünk Optika
fejezetében foglalkozunk.
2.2.4. Felületi állóhullámok, sajátrezgések
Rezgő lemezek, membránok
Alaktartó lemezeken és keretre feszített hártyákon, membránokon keltett transzverzális
deformációk kétdimenzióban terjedő hullámokat eredményeznek. A felület határairól a
hullámok visszaverődnek, így felületi állóhullámok alakulnak ki. Ahogyan az egydimenziós
állóhullámokra a csomópontok és a köztük lévő duzzadóhelyek rendszere jellemző, úgy a
felületi állóhullámokat rezgésmentes helyek, ún. csomóvonalak rendszere, és a köztes
tartományok intenzív rezgése jellemzi. A jelenség egyszerű kísérletekkel látványosan
demonstrálható.

Sajátrezgések bemutatása szappanhártyán (MH8.)
Részletek >>>

Gumi membrán hangszóróval gerjesztett sajátrezgései (MH9.)
Részletek >>>
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Rezgő lemezek sajátrezgései
Rezgő fém-, illetve falemezek könnyen hangfrekvenciás rezgésekre gerjeszthetők. A
lemezeken kialakuló állóhullámok rendszere és ezzel együtt sajátrezgési frekvenciája attól
függ, hogy mekkora és milyen alakú a lemez, milyen a rögzítése, mely pontján és milyen módon
hozzuk rezgésbe. A hangszerek működésének megértésében fontos szerepe van a lemezek
kétdimenziós sajátrezgéseinek. A rezgő lemezeken kialakult csomóvonalak rendszere (az ún.
Chladni-féle porábrák lásd: Hangtan 3.5.) látványos kísérletekkel tanulmányozhatók.
2.2.5. Doppler-effektus
Christian Doppler osztrák fizikus az 1830-as években figyelt fel egy érdekes hangtani
jelenségre. Észrevette, hogy a mellette elhaladó vonat hangja mélyebbé válik, amikor elhalad
mellette. Tapasztalatán elgondolkodva arra az elméleti következtetésre jutott, hogy a mozgó
hangforrás közeledésekor hangját magasabbnak, távolodva mélyebbnek halljuk. A jelenség ma
már közismert, jól megfigyelhető a szirénázva közeledő majd távoldó mentőautó
hangmagasságának változásán. Már Doppler feltételezte, hogy a jelenség nemcsak
hanghullámokra jellemző, de minden esetben megfigyelhető, amikor a hullámforrás és az
észlelő egymáshoz képest mozog. Azóta feltételezése beigazolódott. Kimutatták a Dopplereffektust elektromágneses hullámok, ultrahang, sőt felületi vízhullámok esetén is, és egyre
bővül a gyakorlati felhasználások köre is. Alkalmazzák a csillagászati méréstechnikában, a
közúti- és légiközlekedésben, anyagvizsgálatban, orvosi diagnosztikában stb. A Dopplereffektus tanítását fizikaórán éppen széleskörű alkalmazásai indokolják. A tanítás első
lépéseként hullámkádban érdemes bemutatni a Doppler-jelenséget. A demonstrációs
kísérlethez kapcsolódva a jelenség kvalitatív szinten könnyen értelmezhető. Az egyes
alkalmazások ismertetéséhez ez lényegében elegendő A jelenség kvantitatív leírása, azaz a
hullámkeltés frekvenciájának és az észlelt hullámfrekvencia eltérésének kiszámítása, ami a
forrás és az észlelő relatív mozgási sebességétől függ, csak kiegészítő anyagként, emelt szintű
tanulócsoportokban indokolt (lásd: Hangtan H7. melléklet).

Kísérlet
Hullámkádban pontszerű hullámforrással keltsünk körkörösen terjedő felületi vízhullámokat és
figyeljük meg a hullámképet!
Ezután ismételjük meg kísérletet úgy, hogy a folymatosan működő hullámforrást egyenletes
sebességgel mozgatjuk meghatározott irányba! A koncentrikusan körkörös hullámkép a forrás
mozgatása esetén sajátosan torzul. A víz felületén terjedő hullámfelületek a forrás mozgási
irányában összesűrűsödnek, ellenkező irányban megritkulnak. A hullámhossz tehát a mozgás
irányában lecsökken, az ellenkező irányban megnő. Ez azt is jelenti, hogy a hullámtér adott
pontján álló megfigyelő egységnyi idő alatt több hullámot érzékel, ha a forrás hozzá közeledik,
és kevesebbet, ha tőle távolodik. A fotó a hullámkádas kísérlettel bemutatott Doppler-effektust
mutatja.
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2.3. Hullámjelenségek háromdimenzióban – térben terjedő mechanikai hullámok
Térben kiterjedt rugalmas közegekben, legyenek azok gáz-állapotúak, folyadékok vagy szilárd
anyagok, a helyi deformációs zavar általános esetben három dimenzióban terjed. A mechanikai
rezgések terjedését a közegek rugalmas tulajdonságai határozzák meg. Ideális gázokban és
folyadékokban csak longitudinális hullámok terjedhetnek, mert bennük nem működnek
nyíróerők. A szilárd anyagokban longitudinális és transzverzális hullámok is fellépnek.
A térben terjedő mechanikai hullámok közül a földrengések kérdéskörével kiegészítő
érdekességként foglalkozunk, hangsúlyozva, hogy a téma a földrajz tantárgy anyagához is
kapcsolódik.

Földrengés-hullámok (Ismeretterjesztő fakultatív tananyag) (MH10.)
Részletek >>>

Az iskolai fizikatanításban régi hagyománya van a hangtani jelenségek és a hanghullámok,
tárgyalásának. gyakran felmerülő kérdés, hogy a 21. század iskolájában, ahol annyi fontos új
fizikai ismeretet kellene átadni a diákoknak, kell-e foglalkoznunk a hangtannal? A válasz
egyértelmű igen! A fizika tanítása során nemcsak a tárgyi ismeretek átadása a cél, de fontos
annak bemutatása is, hogy a fizika ott van az élet minden területén, fizikai ismeretek birtokában
gazdagabbnak, színesebbnek láthatjuk a világot. A zene és a hangok világa része a diákok
mindennapjainak, sokan közülük aktívan zenélnek is, így van fogadókészség az iskolában a
hangtanra. A hangtan tanítása jó lehetőség a diákok foglalkoztatására, a fizika és a zene
kapcsolatának bemutatására.
Jegyzetünkben külön fejezetet, kiemelt hangsúlyt kap a hangtan.
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MECHANIKAI HULLÁMOK
MELLÉKLETEI
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MH1. Hullámtani alapkísérletek bemutatása csatolt rúdinga-sorral

Készítsünk 12-14 rúdingát, és függesszük fel azokat az ábrán látható módon!
(Sok iskola szertárában megvan az egykori TANÉRT által gyártott és forgalmazott
eszközkészlet, ami tartalmazza az ingákat, súlyokat és az állványzatot. A tanszerkereskedelemben a kísérlethez szükséges ingasor állvánnyal, kiegészítőkkel együtt jelenleg is
megvásárolható.)

A rúdingák 50-60 cm hosszú könnyű alu-csőből készülnek A felső végükre akasztó, az alsóra
egy vagy két rézkorongból készült nehezék helyezhető. Felfüggesztésük hosszú acélrúdra
felhúzható és ott csavarral rögzíthető bilincssorral oldható meg. Az ingákat a bilincsekből
kiálló, könnyen forgó, kicsiny horgokra lehet felakasztani. Az ingák közti csatolás biztosítására
az ingarudak felső harmadában fúrt lyukakon vékony fonal fűzhető keresztül. Erre a lazán
befűzött fonalra akaszthatjuk az ingák mozgását csatoló kicsiny tömegeket. Az ingasorral akkor
kísérletezhetünk sikeresen, ha a csatoló fonal egyenletesen oszlik el az ingák között. A könnyen
elcsúszó, hosszú fonal az ingarudakon elhelyezett műanyag csúszógyűrűkkel rögzíthető.
Térítsük ki a szélső ingát az ingasor síkjára merőleges irányban, majd engedjük el! Az inga
lengésbe jön, de a szomszédos ingát is mozgásba hozza, azután az utóbbi átadja a lengést a
következőnek, és így terjed végig a szélen keltett zavar az egész ingasoron.
A zavar terjedési sebessége út és idő mérésével egyszerűen meghatározható.

(Fakultatív kiegészítés: Ha az ingákat összekötő fonálra akasztott csatoló súlyt megnöveljük, a
terjedési sebesség növekszik. Igazoljuk méréssel a sebesség változását, és értelmezzük az ingák
csatolásának „működését”!)
A szélső inga folyamatos ide-oda lengetésekor figyeljük meg a mozgás terjedését az ingasor
mentén. Az ingasor a diákok által azonnal felismert hullámmozgásba jön. A megfigyeléseket
összesítve megállapíthatjuk a hullámmozgás jellemzőit.
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Az ingasoron kialakuló hullám térben és időben periodikus jelenség. Az időbeli periodikusságot
akkor érzékeljük, ha a sorban adott helyen lévő inga mozgását figyeljük. Megállapítható, hogy
az egymást sorban követő ingák lengése kicsit késik a sorban előttük álló lengéséhez képest, de
minden inga T lengésideje azonos. Az ingák lengésideje (illetve frekvenciája) így az egész
hullám időbeli jellemzője. Az ingasort alkotó ingák kitérésének vonalmenti szakaszos
ismétlődését akkor igazán szembetűnő, ha pillanatfelvételt készítünk az ingák hullámzásáról.
A pillanatfelvételen jól látszik, hogy az ingák kitérése és sebessége meghatározott
távolságonként szabályosan ismétlődik. Az ismétlődési távolság a hullámhossz (𝜆), a hullám
jellemzője. A hullámhossz és a lengésidő hányadosa, a hullám-mozgás terjedési sebessége (c):
𝑐=

𝜆
𝑇

Ha a hullámban terjedő rezgés kitérése merőleges a terjedési sebesség irányára, transzverzális
hullámról beszélünk.

Ismételjük meg a kísérletet, úgy is, hogy a szélső inga kezdeti kitérítése, illetve rezgetése az
ingasor síkjába essen! (longitudinális hullám)!
A kísérlet alapján megállapítható, hogy a szélső inga kitérítésével keltett ún. longitudinális
zavar is végighalad az ingasoron. Folyamatos periodikus rezgetés esetén a pontsoron
periodikusan váltakozó sűrűsödési és ritkulási tartományok haladnak. A hullám jellemzői a
transzverzális hullámokhoz hasonlóan: a rezgésidő (T), a hullámhossz (𝜆), és a terjedési
𝜆

sebesség (𝑐 = 𝑇).
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Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a hullámmozgás lényeges különbséget mutat a
korábbiakban tárgyalt mozgásokhoz képest. A korábbi mozgások esetén mindig testek
helyváltoztatásáról volt szó, amely testek mozgása egyúttal kinetikus energia-transzportot is
jelent. A hullámmozgás szembetűnő tulajdonsága, hogy a csak energiaterjedéssel jár, tömeg
transzporttal azonban nem.

Vissza >>>
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MH2. Longitudinális deformáció (hullám) terjedési sebessége rugalmas
rúdban

(Fakultatív kiegészítő számítás)
Tegyük fel, hogy A keresztmetszetű rugalmas rúd végére hosszirányban rövid Δt idejű ütést
mérünk. Az ütés hatására a rúd vége s távolsággal elmozdul, és a deformáció Δx távolságig a
véglap közeli anyagrétegekre is átterjed.
A deformáció terjedési sebessége: 𝑐 =

∆𝑥
∆𝑡

Tételezzük fel, hogy a kalapácsütés hatására az anyagrétegek nagyon rövid ideig gyorsulnak,
majd egyenletes v sebességgel mozognak a rúd másik vége felé. A Δt ideig tartó F erő hatására
a Δx széles tartományban lévő rétegek m tömegű anyaga impulzust szerez. Az erőlökés hatására
tehát egyre újabb és újabb rétegek kezdenek el mozogni, és a már mozgók nem gyorsulnak
tovább. Az impulzus-tétel szerint tehát
𝐹∆𝑡 = 𝑚𝑣
Az anyagrétegek v mozgási sebessége megadható a rúd homloklapjának elmozdulás (s) és Δt
𝑠

hányadosaként (𝑣 = 𝛥𝑡 ) . A 𝑣 sebességgel mozgó rétegek m tömege az A keresztmetszetű rúd
Δx hosszúságú darabjának térfogata és a rúd ρ sűrűségének szorzata. Ezeket felhasználva az F
erő kifejezésére a következő összefüggéshez jutunk
𝐹=

1
𝑠
𝐴 𝛥𝑥 ρ ∙
𝛥𝑡
𝛥𝑡

Figyelembe véve, hogy a F külső erővel a rugalmas deformáció Hooke-törvényével megadható
belső feszültség származó erő tart egyensúlyt újabb egyenlethez jutunk:
𝐹 = 𝐸𝜀 𝐴
𝑠

Felhasználva, hogy a rúd relatív összenyomódása 𝜀 = 𝛥𝑥 , az erőre felírt két kifejezést
egyenlővé téve kapjuk
1
𝑠
𝑠
𝐴 𝛥𝑥 ρ ∙
= 𝐸𝐴
𝛥𝑡
𝛥𝑡
𝛥𝑥
Figyelembe véve, hogy a deformáció terjedési sebessége 𝑐 =
longitudinális rugalmas deformáció terjedési sebességére
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∆𝑥
∆𝑡

, egyszerűsítések után a

𝑐=√

𝐸
𝜌

adódik. A rugalmas longitudinális deformáció terjedési sebessége (a longitudinális rugalmas
hullám terjedési sebessége a közeg E Young-moduluszától és a közeg ρ sűrűségétől függ.

Kísérleti ellenőrzés: fémrúdban terjedő rugalmas deformáció
Hosszú (2-3 m-es) fémrudat rögzítsünk szilárdan, vízszintes helyzetben! Egyik vége mellé
függesszünk fel pingponglabdát ingaként úgy, hogy a labda éppen érintkezzen a rúddal! Üssünk
rá kalapáccsal a rúd másik végére! Annak ellenére, hogy a rúd helye nem változik, a
pingponglabda jól láthatóan elpattan a rúdtól. Ez jelzi, hogy a deformáció végigszaladt a rúdon.

Fémrúdban terjedő rugalmas deformáció sebességének mérése
A rugalmas zavar terjedési sebességét az l/t = v összefüggés alapján, a rúd l hosszának és a
zavar t terjedési idejének mérésével határozhatjuk meg. A terjedési idő mérése nagy pontosságú
időmérést igényel. Ez alkalmas interfésszel felszerelt és megfelelő szoftverrel ellátott
mikroszámítógéppel valósítható meg. A kísérleti összeállítást az ábra mutatja.

A deformációs hullámot keltő kalapácsütést most arra is felhasználjuk, hogy a fémes érintkezés
létrejöttekor zárjon egy áramkört, amely kapcsolóérzékelőként elindítja a számítógép időmérő
programját. Amikor a hullám a rúd végére ér, ismét egy kapcsolóérzékelő állítja meg az
időmérést. Ez utóbbi érzékelő a rúd végére támaszkodó, de a rúdtól független módon az
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asztalhoz rögzített piezokristály. Amikor a deformáció eléri a rúd végét, a kristály
összenyomódik és feszültséglökést ad. Ezt a jelet alkalmas komparálás, vagy más megfelelő
átalakítás után a számítógép számára megfelelő alakra kell hozni.
Megjegyzés:
-

Piezoelektromos kristályt a kereskedelemben kapható piezoelektromos gázgyújtókból
szerelhetünk ki.

Végezzük el a mérést acélrúddal és határozzuk meg a deformáció terjedési sebességét a rúdban!
𝐸

A mérési eredményünket hasonlítsuk össze a 𝑐 = √𝜌 formulából számított értékkel! (Az acél
ρ sűrűségét és E Young-moduluszának értékét táblázatból keressük ki.)
Vissza >>>
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MH3. A transzverzális (deformáció) hullám terjedési sebességének
számítása rugalmas kötélen

(Fakultatív kiegészítő számítás)
Kifeszített rugalmas gumikötélen hozzunk létre lokális transzverzális deformációt úgy, hogy a
kötél egy pontjában alulról kihajlást ütünk a kötélre. A deformáció keltette „hullámhegy” c
sebességgel (az ábrán ballról jobbra) végigszalad a kötél mentén. Vizsgáljuk meg, mitől függ a
deformáció terjedési sebessége (c)!
A leírás egyszerűsítésére tekintsük a jelenséget olyan
egyenletesen mozgó koordinátarendszerből, ami a
deformáció terjedési c sebességével halad balról jobbra! E
rendszerben a kötélen lévő kihajlás helye nem változik,
hanem a gumikötél „csúszik át” a kihajláson jobbról balra a
vizsgálni kívánt c sebességgel.
Tekintsük a kihajlás legfelső pontján áthaladó ∆𝑙 hosszúságú, ∆𝑚 = 𝜌𝐴∆𝑙 tömegű kötéldarab
mozgását! A mozgás a kihajlás felső pontjához simuló, R sugarú körpályán történő, c sebességű
egyenletes körmozgásnak tekinthető.
(A kötél ∆𝑙 szakasza az simuló kör R sugarával és a végpontjaihoz húzott sugarak által bezárt
∆𝛼 középponti szöggel (ábra) fejezhető ki ∆𝑙 =𝑅∆𝛼. ) Az egyenletes körmozgáshoz
centripetális gyorsulását biztosító erőt (𝐹𝑐𝑝 ) a kötelet feszítő, egymással szöget bezáró F erők
eredője adja.

Fcp
𝐹𝑐𝑝 = ∆𝑚
𝐹𝑐𝑝 = 2𝐹𝑠𝑖𝑛

𝑐2
𝑅

∆𝛼
≈ 𝐹∆𝛼 ∆𝑚 = 𝜌𝐴 ∆𝑙
2

𝐹∆𝛼 = 𝜌𝐴 ∆𝛼 𝑐 2
az egyenlet átrendezésével a deformáció sebességére adódó eredmény
𝐹
𝜌𝐴

𝑐=√
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Eszerint a transzverzális deformáció terjedése a rugalmas kötélen csak a kötelet feszítő erőtől
és a kötél két paraméterétől, sűrűségétől és keresztmetszetétől függ.

A formula egyszerű kísérleti ellenőrzésére végezzük el a számítás alapját jelentő gumikötélkísérletet, mérésekkel kiegészítve!
Mérjük le egy hosszabb – célszerűen 6-7 m hosszúságú – gumikötél pontos hosszát, vastagságát
és tömegét! A kötél egyik végét tartsuk a kezünkben, a másikat csigán átvetve terheljük meg
ismert nagyságú súllyal (F feszítőerő). Ezután végezzük el a kísérletet, azaz a rögzített vég
közelében, kezünk élével ütve a kötélre, hozzunk létre a deformációt, miközben segítőink
stopperrel mérik a deformáció futásidejét a kötél mentén. Hasonlítsuk össze a kísérlet során
végzett út és idő méréséből adódó terjedési sebességet a fent levezetett formula alapján
számított sebességgel!

Vissza >>>

116

MH4. Egyszerű kísérletek, mérések egydimenziós állóhullámokkal

Állóhullámok keltése fonalon
Az ábrának megfelelően csigán átvetett vékony fonalat a ráakasztott kicsiny test segítségével
feszítsünk ki úgy, hogy másik vége változtatható fordulatszámú motor excenter-tárcsájához
csatlakozzék! A motor fordulatszámának változtatásával a fonalon különböző frekvenciájú
állóhullámok alakíthatók ki.

A kísérlet alapján a motor f fordulatszámából és az L hosszúságú fonalon kialakuló
állóhullámorsók k számából, a
𝑐 = 2𝑓

𝐿
𝑘

képletből meghatározható a hullám terjedési sebessége. A fonal végére akasztott súlyt cserélve
változtathatjuk a fonalat feszítő erőt, és mennyiségileg is igazolhatjuk, hogy a fonal mentén
terjedő transzverzális hullám sebessége arányos a fonalat feszítő erő négyzetgyökével (lásd
MH3.).
Megjegyzés:
-

A rezgéskeltés úgy is megoldható, hogy a fonal végét villanycsengő rezgő nyelvéhez
kötjük. Mivel a csengő nyelve állandó frekvenciával rezeg, az állóhullámok és a
hullámkép változtatása ebben az esetben a fonal hosszának vagy feszítettségének
változtatásával lehetséges.

Állóhullámok kialakítása izzó drótszálon
Az ábra szerinti elrendezésben feszítsünk ki szigetelőállványok között, vízszintes helyzetben,
40-50 cm hosszúságú kantál ellenálláshuzalt! Kapcsoljuk a huzalt tolóellenállás
közbeiktatásával 110V-os (vagy biztonsági okból inkább csak 42V-os) transzformátorkimenetre! Szabályozzuk be az áramerősséget úgy, hogy a huzal éppen izzani kezdjen!
Helyezzünk el a drótszál közelében, végétől 4-5 cm távolságban állandó mágnest! A
szigetelőállványokat tologatva, addig változtassuk finoman a huzal feszítettségét, míg
állóhullámok nem alakulnak ki rajta! Az állóhullámok duzzadóhelyein a huzal gyorsan mozog,
ezért jobban hűl, mint a csomópontokban. Megfelelően beállított áramerősség mellett elérhető,
hogy a huzal csak a csomópontokban izzék. A jól beállított kísérlet kissé besötétített
tanteremben igen szép látványt nyújt.
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Megjegyzés:
-

Bár a kísérlet nem nehéz, gyors és üzembiztos beállításához gyakorlat szükséges.

-

Az állandó mágnest úgy érdemes elhelyezni, hogy közelítőleg a kialakítandó állóhullám
első duzzadóhelyénél legyen.

Állóhullámok kialakulása acél-lemez szalagon (Ujj János munkája alapján)
Vékony acélszalagot (órarugó) csúszó bilinccsel fogjuk össze kb. 30 cm átmérőjű karikára,
majd a bilincset szorítsuk hálózatba csatlakoztatott vibrátorhoz! A vibrátor folyamatosan,
állandó frekvenciával rezgeti az abroncsot. Az így keltett hullámok, alkalmas hosszúságú
abroncshurok esetén, jól megfigyelhető állóhullámokat hozhatnak létre. A folyamatos rezgetés
alatt csökkentsük lassan a hurok méretét, és figyeljük meg a különböző állóhullám mintákat!

A körabroncs méretét csökkentve az állóhullámok száma változik

Megjegyzés:
-

A karikára fogott körabroncs állóhullámait az acélszalag szegmenseinek forgási rezgése
adja. Az abroncs vibrátorhoz csatlakozó pontján (a gerjesztés helyén) a lemezcsík két
darabja összeszorítva egymáson fekszik elmozdulni nem tud.

Vissza >>>
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MH5. Transzverzális hullám polarizációja gumikötélen

Transzverzális hullámról beszélünk, ha a hullámban terjedő rezgés kitérése merőleges a terjedés
irányára. Ez a feltétel sokféle rezgésirány esetén megvalósulhat, hiszen a terjedési irányra
merőleges síkon bármely kitérésirány lehetséges. Ha ezen sokféle lehetséges rezgésirány közül
egyet rögzítünk, lineárisan vagy síkban poláros transzverzális hullámról beszélünk. Az
egyetlen rezgésállapot kiválasztását polarizációnak nevezzük. Rugalmas transzverzális
kötélhullámok esetén a polarizációnak nincs nagy jelentősége, fogalmi bevezetését a
transzverzális kötélhullámok esetén az indokolja, hogy gumikötéllel végzett egyszerű
kísérlettel a jelenség lényege jól megérthető.

Kísérlet
Kifeszített gumikötél végét periodikusan mozgatva, keltsünk folyamatosan hullámokat! Ha a
megfelelő frekvenciát eltaláljuk, akkor a vég felé haladó és az onnan visszavert hullámok
interferenciájának eredményeként a kötélen állóhullámok alakulnak ki. A rögzített végeken
csomópontok, a szabad végeken pedig duzzadóhelyek keletkeznek. Az állóhullámokat –
különösen, ha több duzzadóhellyel rendelkeznek – nehéz hosszabb ideig folyamatosan
fenntartani. Viszonylag könnyebben stabilizálhatók, ha rezgéskeltés közben a kötél végét
forgatjuk is. Ekkor ún. orsókból álló térbeli állóhullámokat kapunk.
A térbeli állóhullámok segítségével a hullámok polarizációját is bemutathatjuk. Vezessük át a
gumikötelet kartonlapból kivágott 2-3 cm szélességű résen, és keltsünk rajta orsó alakú
állóhullámokat! Húzzuk a rést valamelyik duzzadóhelyhez! A rés lefogja a gumikötél
oldalirányú mozgását, így a rés mögött a kötél pontjai egy síkban mozognak, Az eredetileg
térbeli hullám polarizált transzverzális hullámmá vált. Ha a rést más irányba forgatjuk, a
kiválasztott rezgésirány ennek megfelelően megváltozik. A gumikötél transzverzális regés
irányát a rés (polarizátor) állása határozza meg. Ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy a
gumikötelet két rés között vezetjük el! Az első rés polarizátorként meghatározza a
transzverzális hullám polarizációs (rezgési) síkját. A második rés irányát beállíthatjuk az első
rés irányával párhuzamosan – ekkor a síkban poláros kötélhullám terjedését a második rés nem
befolyásolja. Ha a második rést az előbbi helyzetéből 90 fokkal elforgatjuk, a rés lefogja a kötél
rezgését, így a hullám nem terjed át a kötél további részeire. A második rés forgatásával akkor
is eldönthető a polarizált kötélhullám rezgési síkja, ha közvetlenül nem látjuk a kötél rezgéseit.
Ezért ez utóbbi rést analizátornak szokás nevezni. (A polarizátor és az analizátor lényegét
tekintve két egyforma rés, csak a szerepük különböző.
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Megjegyzés:
-

Polarizációs kísérlettel eldönthető, hogy a hullám longitudinális vagy transzverzális,
azaz a terjedési irányon kívül beszélhetünk-e a terjedési iránytól különböző más
kitüntetett irányról is.

-

A különböző hullámjelenségek polarizációs kísérletben a polarizátor és az analizátor
szerepe hasonló, de működési mechanizmusa természetesen eltérő

-

A transzverzális hullámok polarizációja az elektromágneses hullámok esetén, különösen
a fénytanban válik fontossá.

Vissza >>>
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MH6. A hullámok visszaverődés és törése új közeg határán

Hullámok visszaverődése
Akadályba ütköző hullámok visszaverődésének bevezető szintű tanulmányozására egyszerű és
szemléletes kísérletek végezhetők felületi vízhullámokkal, hullámkádban. Bevezető
alapkísérletként az egyenes hullámok ferde helyzetű falról történő „tükrös” visszaverődésének
kísérletét ajánljuk. A jelenség folyamatának „élő” megfigyelése során célszerű a visszaverődés
hullámképet fotón is rögzíteni (ábra). A fotó, kivetítve frontális osztálymunkában, illetve
kinyomtatott formában, egyéni- vagy csoportmunkában értékelhető ki. Első lépésként kvalitatív
megállapításokat tehetünk a jelenségről. A felvételen párhuzamos egyenes hullámvonulatok
láthatók, amint vízszintes irányban balról jobbra haladva beleütköznek a közel 45 fokos
helyzetben lévő akadályba, és onnan függőleges irányban lefelé haladnak tovább. Az akadályról
történő visszaverődés során a hullámhossz (a párhuzamos egyenes hullámfrontok távolsága)
nem változik számottevően. A hullámvonulatok kontrasztjának csökkenése a fotón, a hullámok
csillapodásának következménye. A fentiek alapján megállapítható, hogy az akadály és a
visszaverődés előtti hullámfrontok vonala által bezárt szög, megegyezik az akadály és a
visszaverődés utáni hullámfrontok szögével. Ezzel egyenértékű következtetésre jutunk, ha
hullámok haladási irányának változását az akadály normálisához viszonyítva vizsgáljuk. Az
akadály felé haladó hullámok mozgásirányát a vízszintes nyíl, a visszaverődő hullámokét a
függőleges nyíl, mutatja, az akadály helyzetét pedig síkjának normálvektora! A szerkesztés
szemléletesen mutatja a hullámok tükrös visszaverődésének szabályát, ami szerint a beeső
hullámok haladási iránya és a visszaverő felület normálisa által bezárt szög (𝛼 beesési szög)
valamint a visszavert hullám haladási iránya és a felületi normális által bezárt szög (𝛽
visszaverődési szög) értéke megegyezik.

𝛼 ≈ 𝛽 ≈ 45°

Megjegyzés:
-

Az általános iskola alapozó fizika tananyagában szerepel a fény tükrös visszaverődése.
Ott vékony egyenes fénysugarak visszaverődését vizsgáltuk tükrökön. Síktükör esetén
a fentihez hasonló törvényt tapasztaltunk. A fenti alapkísérleten túl érdemes olyan
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beállítást is vizsgálni, ahol az akadály állásszögét megváltoztatjuk. A tükrös
visszaverődés törvénye ebben az esetben is igazolható.
-

A geometriai optikában foglalkozunk a homorú gömbtükör fényvisszaverésével.
Megállapítjuk, hogy a homorú tükör a ráeső párhuzamos fénysugarakat egyetlen pontba
a fókuszba gyűjti egybe. A gömbtükrös kísérlet hullámkádban is elvégezhető. Ilyenkor
egyenes hullámokat indítunk és a hullámok útjába vastagabb alumínium lemezből
íveltre hajlított visszaverő felületet állítunk. Ha a fémlemez homorú felületével
„tükröz”, a párhuzamos vízhullámok a fókuszpontban gyűlnek össze. Ha a lemezt
domború felületével állítjuk szembe a hullámokkal, a gömbtükör legyező-szerűen
szétszórja a hullámokat. Ha a fókuszpont helyére pontszerű hullámkeltőt helyezünk és
a korábbi egyenes hullámkeltőt nem használjuk, a fókuszban keltett körhullámok a
tükörről közel párhuzamos hullámokként verődnek vissza.

-

A hullámkádas kísérletek bemutatása során érdemes az egyenes hullámkeltő után
elhelyezett két akadállyal oldalról lehatárolni a hullámtartományt. Ennek következtében
a hullámfrontok széle kissé görbül ugyan (lásd fotó), de visszaverődés jelenségei jobban
láthatók.

-

A hullámoptika és a geometriai optika alapjelenségeinek tárgyalása során jó alapul
szolgálhat a hullámok tükrös visszaverődésére és törésével kapcsolatos hullámkádas
kísérletek visszaidézése.

Felületi vízhullámok törése
Kísérlet
Hullámkádban keltett egyenes hullámok útjába helyezzünk el a tál aljára vastagabb
üvegtáblából készült háromszög-alakzatot! (Az üvegháromszög az optikai prizmák alakját
idézi.) Alapkísérletünkben célszerű „derékszögű prizmát” használni, és úgy elhelyezni, hogy a
prizma egyik oldala a hullámfrontok egyenesével párhuzamos legyen. A kádba annyi vizet
öntsünk, hogy a víz vékony rétegben az üveglemezt is fedje.

Az „élő” kísérlet megfigyelésekor a hullámtér kivetített képén jól látszik, hogy az egymást
hullámhossznyi periódussal követő hullámfrontok sebessége lelassul amikor a hullám az
üvegprizma fölötti sekélyebb vízrétegbe ér, a hullámok haladási iránya azonban nem változik.
A prizma ferde helyzetű túlsó határán azonban a hullámfrontok vonala megtörik, a hullámok
haladási sebessége ismét megnő, és a sebesség iránya is megváltozik.
A megfigyelésekből arra következtetünk, hogy a felületi hullámok terjedési sebessége függ a
vízmélységtől. Sekélyebb vízben a hullámok feltorlódnak, azaz sebességük és hullámhosszuk
csökken. A sekélyebb vízréteg a hullámterjedés szempontjából más közegnek tekinthető, mint
a mélyebb. A hullámtérről készített pillanatfelvételt mutat az ábra.
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A fotón végzett mérések alapján eljuthatunk a két közeg határán átlépő hullámok törési
törvényéhez.
A fotón jól látszik a hullámhossz változása a két közegben. Felhasználva a frekvencia (f) a
hullámhossz (λ) és a terjedési sebesség (c) kapcsolatát (𝑐 = 𝑓λ ) és azt, hogy a hullámforrás
frekvenciája a kísérlet során nem változik, a terjedési sebességek aránya két közegben
megegyezik hullámhosszaknak a fotón lemérhető arányával:
𝑐1 λ1
=
𝑐2 λ2
(A fotón a mérési pontosság miatt, mindkét tartományban 5λ-nyi távolságokat mértünk. A fotón
λ

a hullámhosszak aránya λ1 ≈ 1,45 .)
2

Ha a hullám terjedési sebessége egybeesik a határfelület normálisával (beesési merőleges), a
hullám terjedési iránya a két közeg határán nem változik (ez figyelhető meg a fotón a bal oldali
közeghatár két oldalán). A jobb oldali közeghatáron a terjedési sebesség változása – a határ
ferde helyzete miatt - a hullámfront megtörését eredményezi. A jelenség elméleti
magyarázatához a terjedési sebességek eltérését és a hullámterjedést értelmező Huygens- elvet
használhatjuk fel. Emelt szintű osztályokban megmutatható, hogy a sebességek aránya (azaz a
hullámhosszak aránya) megegyezik a határfelület normálisa és a közeghatár két oldalán terjedő
hullám sebességvektorai által bezárt szögek (β és α) szinuszainak arányával:
sin 𝛽 𝑐2 𝜆2
= =
sin 𝛼 𝑐1 𝜆1
ahol figyelembe vettük, hogy a hullám a lassúbb terjedés tartományából lép át a gyorsabb
sin 𝛽

terjedésébe A fotón berajzolt szögeket lemérve sin 𝛼 ≈ 0,70 érték jól egyezik a hullámhosszak
reciprok-arányával (most fordított irányba lépük át a közeghatárt).
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Megjegyzés:
-

A hullámkádas kísérletekről készített fotók mennyiségi kiértékelése sokat segít a
jelenségek megértésében, későbbiekben pedig a geometriai és hullámoptika
összeillesztésében. A fotók kiértékelését ajánlott először tanári vezetéssel frontális
osztálymunkában elvégezni, majd kicsit megváltoztatott körülmények közt készített
fotók kiértékelésével tanulói munkaként folytatni. Ilyen feladatot jelenthet például a
törésmutató meghatározása az alábbi hullámképek alapján. A bemutatott fotókon
minden esetben a hullámkád vízmélységének lépcsőszerű változtatásával idéztük elő a
hullámok terjedési sebességének változását.

Vissza >>>
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MH7. Elhajlási és szóródási kísérletek hullámkádban

a) Tegyünk a hullámkádban keltett hullámok útjába a hullámhossznál kisebb átmérőjű, kicsiny
hengeres akadályt! Az akadályról körhullámok indulnak ki. Ezt a jelenséget nevezzük a
hullámok szóródásának.
b) Keltsünk a hullámkádban egyenes hullámokat, és helyezzünk a hullámok útjába a
hullámfronttal párhuzamos, változtatható szélességű rést! Amíg a rés széles, addig az
árnyéktérben a vízfelszín nyugodt. A rést szűkítve, a hullámok egyre inkább az árnyéktérbe is
behatolnak és ott meghatározott irányokban erősödést és gyengítést tapasztalunk; a
hullámelhajlás mindinkább észlelhetővé válik. Amikor a rés a hullámhossznál keskenyebbé
válik, a rés mögött körhullámok keletkeznek. A hullámok a kis akadályokhoz hasonlóan a
kicsiny réseken is szóródnak.

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_hu.html

Megjegyzés:
-

A különböző szélességű rések után keletkező hullámkép számítógépes szimulációval
készültek. Az élethű és látványos megjelenítés nem tekinthető egzakt kísérleti
tapasztalatnak.

-

A rés szélein mindig fellép a hullámok szóródása is, és a szórt hullám megzavarja az
árnyéktérben az elhajlási képet. Emiatt a vízhullámok elhajlásakor fellépő kioltási
rendek csak nehezen, vagy egyáltalán nem is észlelhetők. (Fényhullámok esetén rés
szélén bekövetkező szóródás zavaró hatása kevésbé érvényesül.) A szórt hullámok
zavaró hatásával magyarázható az is, hogy a hullámkádban igen nehéz a rácson elhajló
hullámok elhajlási rendjeinek bemutatása is.

Vissza >>>
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MH8. Sajátrezgések bemutatása szappanhártyán

1-2 mm átmérőjű rézhuzalból hajlítva majd forrasztással rögzítve készítsük el az ábrán látható
nyéllel ellátott kör, illetve téglalap alakú kereteket. A körabroncs és a téglalap kerületét célszerű
jó nedvszívó fonallal betekerni, hogy az kellő mennyiségű szappanoldatot tudjon magába
szívni, így hártyánk tartós legyen.

Készítsünk szappanoldatot, ami kelően tartós és rugalmas hártyát képez az abroncsokon. Az
oldat készíthető különböző mosogató és mosószerek kipróbálásával egyéni recept szerint, de a
következő egyszerű módszerrel is: Mosószappan reszelékből oldjunk fel forró desztillált vízben
annyit, hogy az oldat lehűlve éppen gélesedni kezdjen, majd adjunk hozzá néhány milliliter
glicerint. Használat előtt a frissen készített oldatot kb. egy napig hagyjuk állni!

A szappan-oldatot öntsük ki lapos tálcába, és a kereteket fektessük az oldatba, majd emeljük ki
a rajta kialakult hártyával együtt! A keret finom fel-le mozgatásával, billegtetésével próbáljuk
ki, mikor milyen látványos állóhullámok alakulnak ki a hártyán! Figyeltessük meg a tanulókkal
a sajátrezgések mintázata (csomóvonallak és duzzadóhelyek elrendeződése) és a rezgetés
módja és frekvenciája között (mobiltelefonnal készített videófelvételen a frekvencia és a
sajátrezgés összefüggései utólag is kényelmesen meghatározhatók)!
A fotók körabroncson feszülő hártya alapfrekvenciájú sajátrezgését, illetve téglalap alakú
hártya első gerjesztett állapotát illusztrálja.

Vissza >>>
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MH9. Gumi membrán hangszóróval gerjesztett sajátrezgései

(Ujj János munkája)
Köralakú rugalmas gumihártyán kialakuló állóhullámállapotok bemutatására alkalmas
demonstrációs eszközt a szertárban, dákok közreműködésével is elkészíthetjük (ábra).

Kb. 15 cm magas, 15-20 cm átmérőjű műanyag csődarabot (pl. csatorna-cső) egyik végét zárjuk
le egyenletesen kifeszített luftballongumival! Távtartók segítségével rögzítsük a csövet 3-4
wattos hangszóró fölé úgy, hogy a hangszóró és a henger alja közt legalább 3-4 cm-nyi légrés
legyen! A hangszórót hanggenerátorról szólaltatjuk meg. A gumilemez sajátfrekvenciáira
hangolva a generátort, a gumifelületen jellemző állóhullám-állapotok alakulnak ki. A
gumimembrán hangfrekvenciás rezgéseit szemünk már nem tudja követni, ezért a mozgás
közvetlenül nehezen látható, de kis ügyeskedéssel mindenki számára meggyőzően bemutatható.
A legegyszerűbb módja ennek, hogy a gumifelületre filctollal berajzoljuk a kör két merőleges
átmérőjét. A gumifelülettel együtt rezgő vonal „besatírozza” a mozgás-tartományt, mivel a
szélső helyzetekben a mozgás lassú, a vonal élesen látszik, az állóhullám-alak jól
megfigyelhető.
A legalacsonyabb rezgési frekvencián a rezgő húr alapállapotához hasonló hullámkép alakul
ki. A dob közepe maximális amplitúdóval rezeg, a köralakú dob peremén a membrán
nyugalomban van (ábra).
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A hanggenerátor frekvenciájának növelésével a hullámkép eltűnik, majd újabb jellegzetes
állóhullám alakul ki. Ha a hangszóró pontosan a dob közepe alatt van és a gumihártya feszítése
egyenletes, hullámkép körszimmetriája megmarad: a dob közepe maximális kitéréssel rezeg, a
perem nyugalomban van, miközben a dob felületén a középpont és a dobszéle közt egy
koncentrikus helyzetű csomóvonal alakul ki (első gerjesztett állapot). További
frekvencianövelés hatására a koncentrikus csomóvonalak száma növekszik. Ha a hangszóró
nem pont a dob közepe alatt van, a gerjesztés aszimmetrikussá válik, ami az állóhullámképben
is aszimmetriát okoz. Ilyen állapotot mutat a következő fotó.

A dob rezgései lelassíthatók és így a mozgás szemmel is megfigyelhető, ha stroboszkópos
megvilágításban figyeljük a dob felületét. Ilye stroboszkópos pillanatképet mutat az alábbi két
fotó.
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Az újabb mobiltelefonok több típusával is lehetséges olyan videofelvételek készítése, aminek l
lejátszáskor a mozgást lassítva figyelhetjük meg. A gumimembrán sajátrezgései
videofelvételek készítésével is jól bemutatható.

Felületi
állóhullámok
bemutatása
körabroncsra feszített gumihártyán

hangszóróval

gerjesztett

https://www.youtube.com/watch?v=v4ELxKKT5Rw

Vissza >>>
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MH10. Földrengés-hullámok

(Ismeretterjesztő fakultatív tananyag)
Érdekes és félelmetes természeti hullámjelenség: a földrengés
A Föld belső mozgásainak eredményeképpen gyakori természeti jelenség a földrengés. Naponta
átlagosan 8000 a Földön regisztrált rengések száma. Ezek nagy hányada olyan gyenge, hogy az
emberek többsége észre sem veszi, de az érzékeny műszerek kimutatják. A közepes és erős
földrengések sokkal ritkábbak, évente néhány száz fordul elő az egész Földön. Igazán
katasztrofális pusztítást hozó földrengésre pedig, ami városokat dönt romba és halálos
áldozatainak számát ezrekben mérik, a statisztikák szerint évente egyszer számíthatunk. Sajnos
a tudomány jelen állása szerint a földrengés bekövetkezése nem jelezhető pontosan előre.
Vannak a Földnek olyan területei, ahol gyakoriak a földrengések, ott a rengés bekövetkezésének
nagyobb a valószínűsége, mint más helyeken, ahol emberemlékezet óta csak nagy ritkán
mozdul meg a föld. Magyarország szerencsére ez utóbbiak közé tartozik.
A nagy földrengésekre az ókortól számítva vannak írott utalások, de tudományos értékű
megfigyelések és mérések csak az utóbbi évszázadban kezdődtek. Mára a Föld legkülönbözőbb
helyein vannak érzékeny műszerekkel felszerelt, a nap 24 órájában folyamatosan működő
földrengésfigyelő (szeizmológiai) mérőállomások. Egy-egy földrengést sok állomás érzékel
több-kevesebb időeltolódással és eltérő intenzitással. Geofizikusok ezen állomások adatait
összevetve tudnak következtetni a földrengés kiindulópontjának helyére és a rengést kiváltó
belső mozgások jellegére. A földrengések tudományos vizsgálata nemzetközi együttműködés
keretében folyik.
A földrengések vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos. Elméleti
jelentőségű, hogy a földrengések adatainak feldolgozásából a kutatók a Föld belsejének
szerkezetére, a rengéseket kiváltó belső mozgásokra tudnak következtetni. Gyakorlati
szempontból a kutatásoktól azt várhatjuk, hogy világszerte sikerül csökkenteni a földrengés
okozta károkat. Mivel a földrengések kiváltó okait megszüntetni nem tudjuk, a földrengések
megbízhatóbb előrejelzésétől, illetve a földrengésbiztos építkezési technikák fejlesztésétől
várhatunk eredményt.

A földrengések észlelése
A földrengések tudományos igényű tanulmányozása az egész földön elszórva telepített
szeizmológiai megfigyelőállomások műszereivel történik. Ezen állomások műszerei az ún.
szeizmográfok-folyamatosan működnek, és rögzítik a földmozgások erősségét és észlelésük
pontos idejét.
A szeizmográfok működése azon alapszik, hogy a nagy tömegű testek tehetetlenek és nem
követik azonnal környezetük gyors mozgásait. A legegyszerűbb szeizmográf a felfüggesztett
nagy tömegű inga. Földrengés esetén az inga tartóállványa és annak környezete is rázkódik, de
maga az ingatest, nagy tehetetlensége miatt nem veszi át környezetének rezgéseit. Az ingatest
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és környezete tehát földrengés esetén egymáshoz képest elmozdul. Ez az elmozdulás jól
kimutatható és mennyiségileg is értékelhető, ha az ingatestre írószerkezet rögzítünk, ami az
inga alatti papírlappal érintkezik, miközben az inga tartószerkezetét és a papírlapot tartó asztalt
vízszintes irányban megrázzuk. Ha a papírlapot a „rengés” idején egyenletes sebességgel
elhúzzuk az inga alatt, az ingára rögzített írószerkezet rögzíti a lapra az inga relatív mozgását
az idő függvényében. Az így kapott grafikon a szeizmogram.
Az alábbi ábrák a szeizmográf egyszerű inga-modelljét szemléltetik, illetve 2004.december 26i szumátrai földrengést rögzítő szeizmogramot mutatja be.

Egyszerű szeizmográf a földrengés kimutatására

Szeizmogram, Szumátra, 2004 december 26.,
9,1 Richter magnitúdójú földrengés

A földrengések erősségének skálázása
A földrengések objektív fizikai jellemzője a rengés során felszabaduló energia lehetne. Ennek
egzakt meghatározása azonban technikailag nehezen megoldható. A földrengések erősségének
összehasonlítására több empirikus skála létezik. Ezek közül legismertebb a Richter-féle skála.
Charles Richter amerikai szeizmológus 1935-ben tett javaslatot az általa definiált skála
használatára A földrengések erősségét jellemző, összehasonlításra alkalmas értéket a
földrengés epicentrumától 100 km távolságban, Wood-Anderson típusú szeizmográffal
regisztrált legnagyobb rezgési amplitúdó mikronban mért értékének logaritmusaként definiálta.
131

Ezt nevezzük Richter-magnitúdónak. Belátható, hogy a Richter-magnitúdó értéke arányos a
földrengés fókuszában felszabaduló energia nagyságával. Elvileg a Richter-skálának nincs
felső határa, a gyakorlatban azonban irreális lenne a 10-es Richter-magnitúdónál erősebb
földrengés, így a 10-es fokozat jelenti a skála végpontját. A legnagyobb Richter-magnitúdó
érték a Földön 9,5 volt, amit 1960. május 22-én Chilében mértek. Magyarországon az 5-6
Richter-magnitúdójú földrengés már igen ritka és erősnek számít. Az elmúlt évtizedekben 5,6
magnitúdójú földrengés 1956 januárjában volt Dunaharasztiban, azóta hazánkban csak kisebb
földmozgások voltak.
A gyakorlatban a földrengések Richter-skála szerinti értékének meghatározására bármely
szeizmográf alkalmas, ha azt a Richter-skálához kalibrálják.
A földrengések során megfigyelhető jelenségeket és a vonatkozó Richter-magnitúdók értékeit
a táblázat foglalja össze.

Forrás: Wikipedia https://hu.wikipedia.org/wiki/Richter-skála

A földrengéseket kiváltó geofizikai folyamatok
A Föld nem homogén szilárd kőgolyó. Kémiai anyageloszlása, sűrűsége és hőmérséklete
lényeges változást mutat a bolygó felszínétől a középpont felé haladva. Három nagy szerkezeti
egysége a mag, a köpeny és a felszíni kéreg. A három nagy tartományt nem éles határvonal,
hanem diffúz határsáv választja el egymástól. Mindhárom szerkezeti egységről elmondható,
hogy egyik sem homogén. Ahol a lényegi különbségek ezt indokolják, további fölosztás történt.
Így beszélhetünk belső és külső magról, és a
köpeny esetén alsó és felső köpenyről.
A mag a gömb középen található. Anyagát
döntően vas és nikkel alkotja, de tartalmaz
jelentős mennyiségű radioaktív izotópot is,
aminek spontán bomlása során felszabaduló
energia belülről fűti a Földet. A belső mag
tartományában a hőmérséklet becsült értéke eléri
6000 0C-ot, az anyag sűrűsége, ρmag ≈12-17
g/cm3 értéktartományban változik. A mag belső
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része a nagy hőmérséklet ellenére mechanikailag szilárd állapotú, ami a nagy nyomással
magyarázható. A magban belülről kifelé haladva a hőmérséklet, továbbá a nyomás és a sűrűség
is csökken, ezek együttes hatására a külső mag tartományában az anyag olvadék-állapotban
van. (a külső mag folyadék-állapotára épp a földrengéshullámok terjedési sajátságai alapján
következtettek a kutatók.)
A köpeny a mag és a vékony külső kéreg közti kb. 3000 km vastagságú gömbhéj- tartomány.
Az itt lévő anyag alkotja Föld tömegének legnagyobb részét. A köpenyt két további tartományra
alsó- és felső köpenyre szokták felbontani. A két köpenyrész anyagösszetételében és fizikai
paramétereinek értékében különbözik. Az alsó köpeny döntően szilikátokat, magnéziumot és
vasat tartalmaz, halmazállapota szilárd, sűrűsége 4-5,5 g/cm3 tartományba esik. Hőmérséklete
megközelíti a 4000 0C-ot. A köpeny felső tartományának anyagát szintén szilikátok alkotják,
de átlagos sűrűségük kisebb, 3,3-4 g/cm3. Az anyag állapota „plasztikusan szilárd”, ami azt
jelenti, hogy döntően kristályos szemcsékből áll, de olvadt rétegeket is tartalmaz, így
viszkózusan folyik, tartományai könnyen elmozdulnak egymáshoz képest. Tapasztalatok
szerint a köpeny felső tartományának anyaga folytonos mozgásban van. A köpeny felső
részének mozgása okozza a kéreg tektonikus mozgását, aminek következménye a felszínen
megfigyelhető vulkánizmus és a földrengés. A mozgást fenntartó okokra vonatkozóan vannak
hipotézisek, de általánosan elfogadott magyarázat még nincsen.
A föld-kéreg a köpeny legfelső rétegével együtt alkotja a bolygó szilárd kőzet-borítását
(litoszféra). A földkéreg össztömege a bolygó tömegének mindössze 1 %-át adja. Anyagát
döntően szilikátok alkotják, az átlagos sűrűsége ρkéreg ≈ 2-3 g/cm3. E szilárd kéreg legfelső
rétegét a jól ismert kontinensek és tengerek tagolják, és különböző domborzati formák,
hegységek síkságok teszik változatossá. A felszíni tagoltság szoros kapcsoltban áll a föld-kéreg
alsó rétegének töredezett táblás szerkezetével. A kontinensek alapját és az óceánok szilárd aljlemezét is ilyen ún. tektonikus táblák alkotják. A táblák alakja szabálytalan, mérete különböző
(7 nagyobb és több kisebb tektonikus tábláról beszélhetünk.) A 7 nagy tábla 6 kontinensnek és
a Csendes-óceánnak adja az alapját. A táblák kőzetrétegének vastagsága változó. A
kontinentális táblák vastagsága nagyobb (kb. 50-100 km). az óceán alatti tábláé kisebb (kb. 510 km).
A földrengéseket Föld kérgét alkotó tektonikus
táblák folyamatos lassú mozgása okozza. A
táblák egymáshoz viszonyított mozgási
sebessége néhány mm/év és néhány cm/év közt
változik. A földrengések döntő többsége a
tektonikus
táblák
érintkezési
határán
keletkezik. Ezt mutatja a két ábra. A jobb oldali
ábrán a tektonikus lemezek és az általuk
hordozott földrészek láthatók. A mozgó
tektonikus táblák közt fellépő kölcsönhatásokat
a határokon berajzolt piros nyilak jelzik. Az
alatta lévő ábra a Föld síkba kiterített felszíni
térképét mutatja, bejelölve az elmúlt 100 év
különböző
erősségű
földrengéseinek
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A tektonikus lemezek és a köztük ébredő
kölcsönhatás (Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Földrengés#/media/
Fájl:Map_of_earthquakes_1900-.svg)

epicentrumát. Az epicentrumokat összekötött
vonalak jól felismerhetően kirajzolják a
tektonikus táblák határait.
A tektonikus táblák közti kölcsönhatásokat, a
táblák egymáshoz viszonyított elmozdulása
határozza meg. A táblák távolodhatnak
egymástól, mozoghatnak egymással szemben,
de összepréselődve, egymás mellett is. A
távolodó táblák közti tartományt a köpenyből
feltörő és megszilárduló magma tölti ki,
A 1900-2017 közti földrengések epicentrumai a
hozzáépülve
a
lemezek
széleihez.
lemezhatárok mentén (Forrás:
Jellegzetesen ilyen terület az óceáni hátság. A
https://commons.wikimedia.org/wiki/
földrengések szempontjából az egymással
File:Tektonikus_lemez.svg )
frontálisan ütköző, illetve az egymáson
súrlódó lemezek a fontosak. Egymással szemben mozgó táblák lassú ütközése során az egyik
tábla általában maga alá gyűri a másikat. Tipikusan ilyen hely a mélytengeri árok, ahol az
óceáni lemez ütközik a kontinentális lemezzel. A vékonyabb óceáni lemez sűrűsége nagyobb,
mint a kontinentális lemezé, ezért lesüllyed a kontinentális lemez alá. (A mélybe süllyedő
óceáni lemez a hőmérséklet növekedése miatt néhány 100 km alatt fokozatosan megolvad és a
köpeny részévé válik.) Az felső lemez kissé megemelkedik és fokozatosan egyre jobban
deformálódik. A meghajló kőzetlemezben jelentős belső feszültségek ébrednek, amelyek a
kritikus értéket elérve a felső lemez hirtelen elmozdulásával, földrengést keltve, szabadulnak
fel. Ezt a folyamatot szemlélteti az alábbi kettős ábra. Az első ábra a földrengést megelőző
állapotot mutatja, a második ábra a földrengés kipattanását követő folyamatot: az erősen
deformálódott felső lemez hirtelen elmozdulásával a belső feszültségek csökkennek. A
tengerfenék hirtelen bekövetkező mozgása hatalmas hullámot kelt a víz felszínén, ami a keltés
helyétől minden irányban távolodva terjed (cunami).
A földrengés megelőző
állapot: az óceáni lemez a
kontinentális lemez alá
gyűrődik, miközben azt
megemeli és rugalmasan
deformálja.

A földrengés és a cunami
kiváltója: a belső feszültségek
felső kéreglemez hirtelen
elmozdulásával relaxálnak.
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Megjegyezzük, hogy a folyamat hasonló a táblán megcsikorduló kréta mozgásához, amikor a
tapadási és csúszási súrlódás periodikusan változva lép fel írás közben. A kréta a táblán
megtapad, kicsit meghajlik, emiatt a tapadási súrlódás már nem tud egyensúlyt tartani a hajlító
feszültséggel, és a kréta hirtelen megcsúszik a táblán. A folyamat gyors egymásutánban
ismétlődve rezgésbe hozza a krétát, a kréta megcsikordul.
Kontinentális táblák frontális ütközése esetén nincs a lemezek közt lényeges sűrűségkülönbség,
ilyenkor egyik ütköző lemez sem süllyed a mélybe. Az egymásnak feszülő táblák anyagában
addig növekszik a belső rugalmas feszültség, míg eléri valamelyik kőzetlemez képlékenységi
határát. Ilyenkor az érintett lemez felszínén magas lánchegységek gyűrődnek fel, amit erős
földrengés kísér. Ilyen folyamat alakította ki egykor a Himalája magas hegyvonulatait.
Földrengések keletkezhetnek, akkor is, amikor két egymásnak feszülő tábla eltérő sebességgel
érintőlegesen mozog egymást súrolva. Mivel a táblák széle szabálytalan, a két tektonikus tábla
gyakran összeakad. Ilyenkor az akadály környezete egyre jobban deformálódik, míg az akadályt
jelentő részek hírtelen le nem válnak a határokról.
Amikor ez bekövetkezik, lavinaszerű folyamatként indul meg a kőzetrétegek képlékeny
elcsúszása (vetődés) törések kialakulása. Ez azzal jár, hogy az anyag deformációs energiája
robbanás-szerűen felszabadul, és gyorsan terjedő rugalmas hullámokat indít minden irányban a
földkéreg anyagában. Azt a felszín alatti pontot, ahonnan az energia felszabadulás kiindul, a
földrengés fókuszának vagy hipocentrumának nevezik. A hipocentrum felett, a felszínen lévő
pont a földrengés epicentruma.
A hipocentrumból sugarasan kiinduló földrengéshullámok lehetnek longitudinális
sűrűséghullámok és transzverzális deformációs hullámok. A hullám típusát a kőzetben ébredt
lokális feszültségek jellege szabja meg. Húzó-nyomó feszültség esetén longitudinális
sűrűséghullám, nyíró feszültségek hatására transzverzális hullám keletkezik. A transzverzális
hullámok maguk is kétféle lehetnek (Rayleigh-hullám és Love-hullám), aszerint, hogy a
hullámban a rezgés iránya a tektonikus lemez síkjában van vagy arra merőleges. Mivel az esetek
többségében a kőzetek feszültségállapota kevert, a földrengés során fellépnek longitudinális és
transzverzális hullámok is. A két alapvető hullámtípus terjedési sebessége eltérő, a
longitudinális hullámok terjedése gyorsabb, a transzverzális hullámoké lassabb. E különbség
okozza, hogy a földrengés megfigyelőállomások műszerei először a gyorsabban megérkező
longitudinális hullámot érzékelik és ehhez képest több-kevesebb időkéséssel a transzverzálist.
Ezért a longitudinális földrengéshullámokat a gyakorlatban primer-hullámoknak (röviden Phullámoknak), a transzverzális hullámokat szekunder-hullámoknak (S-hullámoknak) szokás
nevezni. A P-hullámok és az S-hullámok észlelése közti időkülönbség annál nagyobb, minél
távolabb van a megfigyelőállomás a rengés epicentrumától.
A földrengéseket az egész földre kiterjedő megfigyelő hálózat regisztrálja. Az észlelési
tapasztalatok szerint egy-egy erősebb földrengés a csillapodás ellenére is, szinte a Föld egész
felületén érzékelhető. A különböző megfigyelőállomások észlelési adatait (a hullám jellege, az
észlelés időpontja, intenzitása) összevetve következtetni lehet a rengéshullámok terjedési
sajátságaira és ezekből földünk belső szerkezetére is. A mérési adatok alapján megállapítható,
hogy a longitudinális és a transzverzális földrengéshullámoknak nemcsak sebességük eltérő, de
terjedési útvonaluk is különböző. A mellékelt rajzok azonos fókuszból kiinduló longitudinális,
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illetve transzverzális földrengéshullámok terjedési vonalait szemléltetik. A földrengések csak a
kis távolságon belül terjednek egyenesen, a föld belsejében, hosszabb távok esetén a terjedési
trajektóriák mindkét hullám esetén görbült vonalak. A görbülés a terjedési sebesség fokozatos
változására utal, ami az anyag sűrűségváltozásával magyarázható. A longitudinális hullámok
terjedése a köpeny és a külső mag határfelületén hirtelen irányváltással megtörik, amit a két
tartomány anyagának lényeges különbözőségével magyarázhatunk. Érdekes, hogy a hullámok
törése miatt van olyan övszerű felszíni tartománya a bolygónak, ahol nem érzékelhető a
földrengés. (természetesen e tartomány földrajzi helye függ a földrengés kiindulási helyétől).
A transzverzális hullámok esetén (b) ábra) nincs törés a köpeny és a felső mag határán. A
transzverzális hullámok a határfelületről visszaverődnek, de a felső mag anyagába nem lépnek
át. E jelenségből következtettek a tudósok arra, hogy a mag külső tartománya folyadék állapotú,
amiben nyíró feszültség nem ébred így ott transzverzális hullám sem terjedhet. Föld folyadékállapotú külső magja viszonylag nagy területen leárnyékolja a transzverzális
földrengéshullámokat a föld-golyó hipocentrummal szembeni oldalán. Az itt lévő
megfigyelőállomások csak a longitudinális rengést érzékelik, a transzverzális hullámokat nem.
A longitudinális sűrűséghullám ugyanis folyadékban és szilárd anyagban egyaránt terjed, bár
eltérő sebességgel. Ez megmagyarázza a longitudinális hullámok törését a köpeny-mag
határfelületen.

Primer (P) és szekunder (S) földrengéshullámok terjedése a föld belsejében. Mindkét hullám esetén vannak
olyan helyek a Földön, ahol nem érzékelhető a földrengés

Tenger alatti földrengések egyik lehetséges érdekes kísérő jelensége a szökőár vagy cunami
(Tsunami). A cunami különleges tengeri hullám, ami a nyílt óceánon alig érzékelhető, a
partközeli sekélyebb vízben azonban elképesztő magasságúra nő és pusztító hatása félelmetes.
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A cunami-hullám mint a tenger alatti földrengés következménye:
Tsunami (Czelnai Rudolf) Természet Világa (2005)
https://www.termvil.hu/archiv/szamok/tv2005/tv0504/czelnai.html
A cunami (Jánosi Imre) Fizikai, Szemle 2006/1
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0601/janosi0601.html

Vissza >>>
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3. HANGTAN
A hangokkal kapcsolatos jelenségek az egyetemes emberi kultúra talán egyik legérdekesebb
interdiszciplináris területét alkotják. A fizikus számára a hang rugalmas közegben (pl.
levegőben) terjedő mechanikai rezgés, amely alapvető hasonlóságot mutat más
hullámjelenségekkel. A hang azonban az emberiség számára ennél jóval többet jelent. A
különböző zenei hangok észlelése tudatunkban emocionális hatásokat eredményez, érzelmeket
gerjeszt, gondolatokat ébreszt. A zene egészen különleges módja az emberi kommunikációnak,
az önkifejezésének is. A fizikust alapvetően a hangok objektív tulajdonságainak, mennyiségi
jellemzőinek leírása érdekli, és azt vizsgálja, hogy a hangrezgések, hanghullámok hogyan
illeszkednek az általános hullámjelenségek közé. A biológusok, agykutatók, pszichológusok,
zenetudósok az érzékelés biofizikai folyamatait, a hangok lelki világunkra gyakorolt hatását
kutatják. Az iskolában hangokkal a fizikaórán és ének-zenetantárgy keretei közt találkoznak a
diákok. Első pillantásra ez a két tantárgy két külön világnak tűnik, annak ellenére, hogy
mindkettő tárgya ugyanaz a hang. Igazi tanári kihívás a diákok számára izgalmas „kaland” lehet
e két terület közelítése, összekapcsolása.
A fizikaórán a cél az, hogy fizikai szempontból értelmezzük a diákok számára a hangokkal
kapcsolatos köznapi jelenségeket, bízva, hogy ezzel a zene élménye is gazdagodik számukra.
A következőkben a fizikai hangtan alapfogalmaival, legfontosabb jelenségeivel foglalkozunk
úgy, hogy közvetlen tapasztalatokhoz, megfigyelésekhez, kísérletekhez kapcsoljuk őket. A
témakör gazdag, a rendelkezésünkre álló idő szűk, ezért a jegyzet nemcsak az alapórák anyagát
dolgozza fel. Az alapórák tananyagát úgy érdemes kiválasztani, hogy a kötelező elvárások
teljesítésén túl fakultatív keretek közt is folytatható legyen.

A hangtan iskolai feldolgozásában fontos eszközök, módszerek
A fizikai hangtan korszerű tanításában alapvető szerepe van a hangforrásoknak (különböző
klasszikus
és
modern
hangkeltő
eszközöknek,
hangszereknek,
elektronikus
hanggenerátoroknak) és a hangok érzékelésére és fizikai jellemzőik részletes vizsgálatára
alkalmas korszerű műszereknek. Az utóbbiak között meghatározó szerepet töltenek be a
számítógépes applikációk, programok. Iskolai felhasználásra elsősorban a többcélúan
alkalmazható és ingyenesen hozzáférhető Audacity program ajánlható.

Az Audacity program letöltése és ismertetése
https://www.audacityteam.org/download/windows/

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12evfolyam/a-felulet-bemutatasa/az-audacity-program-bemutatasa
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Az Audacity egyszerűen kezelhető és iskolai célokra széles körben alkalmazható számítógépes
program. Széles frekvenciatartományú hanggenerátor, illetve hangok rögzítésére és egyben
sokoldalú analizálására alkalmas mérőműszer. A program különböző operációs rendszerek
(Windows, Linux, Mac) alatt futtatható, kezelése pedig rendkívül egyszerű, így a kísérletek
gyorsan elvégezhetőek vele. A program erőssége, hogy a hangok generálása, illetve a külső
forrásból származó hangok rögzítése mellett a képernyőn grafikusan megjelenik és
mennyiségileg is vizsgálható a hanggörbe időbeli lefutása.
A program hanggenerátorként alkalmazva jól felhasználható a hangtani alapfogalmak kísérleti
illusztrálására (például a hallható hangok frekvenciatartományának személyenként változó
kimérésére, a fülünkkel nem hallható ultra- és infrahangok rezgéseinek bemutatására, a zenei
hangok rezgésszáma és az érzékelt hangmagasság kapcsolatának bemutatására, a lebegés
jelenségének bemutatására, a lebegés frekvenciáját megadó formula kvantitatív igazolására
stb.)
A hangtan igazi érdekességét azonban nem a számítógéppel elektronikusan generált tiszta
hangok számítógépes szemléltetése és kvantitatív jellemzése jelenti, hanem a különböző
hangforrások rögzített vagy „in-situ” hangjainak analitikus vizsgálata. Az Audacity program
jól használható a hagyományos hangtani kísérletek kiegészítésére, teljesebbé tételére Ilyenkor
a szoftver mellett fontos szerepe van a számítógéphez csatlakoztatott hangszórónak, illetve
mikrofonnak is. A kísérletek többségénél megfelel a laptopba beépített hangszóró és mikrofon,
de vannak olyan kísérletek (pl. hanginterferencia erősítési és kioltási helyeinek bemutatása)
ahol célszerű külső, könnyen pozícionálható mikrofon és hangszórók alkalmazása.
Diákjaink jelentős része játszik hangszeren, így a hagyományos iskolai kísérletek érdekesebbé
tehetők, ha a kísérletekbe bevonjuk a hangszeren játszó diákokat és hangforrásként valamilyen
hangszert használunk (pl. a gitár húrjának megfelelő hangolásával látványosan bemutatható a
lebegés, aminek hanggörbéje a számítógépes programmal vizsgálható). A hangtani törzsanyag
kiegészítéseként érdekes a hangszerek hangjának Audacity programmal történő elemzése, és a
különböző hangszerekkel keltett azonos magasságú hangok megkülönböztethetőségét
magyarázó (ún. hangszínének) értelmezése a számítógépes hangspektrum felvételével.
Mivel az Audacity program a tanulók számára is ingyenesen letölthető, a program önálló vagy
csoportos fakultatív kísérletezésre, projektmunkára is jól alkalmazható.
A hang keletkezése, hangérzet
A levegő gázrészecskéi valamely rezgő rendszer (hangforrás) hatására rezgésbe jönnek és
longitudinális hanghullámok formájában terjednek a légtérben.

Alapkísérletek
1. Egyik végén satuba fogott fémlemez (egyenes vonalzó), ha szabad
végét oldalról megütjük rezgésbe jön, amit egyszerre látunk és
hangként fülünkkel is érzékelünk.
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A hang magassága annál nagyobb minél rövidebb a satuból kilógó szabad lemezhossz.
(Stroboszkópos megvilágítással a lemez oldalirányú rezgése lelassítható, ha az élét a fényt
visszaverő fehér színűre festjük.)
A hang magasságának szubjektív észlelését érdemes Audacity felvétellel és a hanggörbék
összehasonlításával kiegészíteni.

2. A hangvilla egyik szárát megpendítve tiszta zenei hangot hallunk. A hangvilla hangját
Audacity programmal rögzítve a számítógép képernyőjén jól megfigyelhető a hanggörbe
szabályos szinusz-jellege. és az amplitúdó fokozatos csökkenése (csillapodás). A hangot az
eszköz kialakítása határozza meg. A hangvilla U alakúra hajlított acélrúd, a hajlított végén
nyéllel ellátva. A rezgő hangvilla két párhuzamos szára ellentétes fázisban egymással szemben
rezeg. A rezgés olyan gyors, hogy közvetlenül nem figyelhető meg (esetleg stroboszkópos
lassítással) de egyszerűen kimutatható. Ehhez a hangvilla egyik szárára szorosan vékony, merev
acéldrótot tekerünk és a drót hangvillán túl lógó szabad végét merőlegesen behajtjuk.
Üveglemezt gyertyalángba tartva bekormozunk, majd az asztalra lap kormozott felületéhez
érintve a megpendített hangvillára erősített acéldrót végét gyors mozdulattal egyenletesen
végighúzzuk a lemezen. A drót vége szinusz-hullám alakban lekaparja a kormot az üvegről, és
kirajzolja a hangvilla rezgő szárának kitérés – idő függvényét. A rendeltetésszerűen használt
hangvilla rezgése a levegő részecskéinek átadódik, ami longitudinális hullámként terjedve
fülünkben hang-érzetet kelt. (A hangvilla anyagának rugalmas paraméterei és pontos méretei
meghatározzák a keltett hang frekvenciáját. A hangvillákra gyakran ráírják a rezgés
frekvenciáját.
A hangvilla hangját rögzítsük számítógépes Audacity programmal! Vizsgáljuk meg a hangvilla
rezgésének tisztán szinuszos hanggörbéjét és hasonlítsuk össze az előző kísérletben rezgetett
lemez hangjának sokkal szabálytalanabb hanggörbéjével! Határozzuk meg a hangvilla
alapfrekvenciáját! A mért frekvenciát hasonlítsuk össze a hangvillára ráírt értékkel!

3.1. ábra: A hangvilla harmonikus rezgésének
kimutatása
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3.2. ábra: A levegőben terjedő hanghullám
közvetíti a hangvilla rezgéseit a dobhártyához

3. Hang terjedéséhez az anyagi közeg elengedhetetlen
Üvegburás légszivattyú lapjára helyezzünk vékony hangszigetelő szivacsréteget és erre
működő elektromos csengőt, majd borítsuk le őket az üvegburával! A csengő hangja a búra alól
is jól hallható. Szivattyúzzuk ki fokozatosan a levegőt a burából! A hang fokozatosan gyengül
és végül már egyáltalán nem hallható, pedig az üvegen keresztül jól látszik, hogy a csengő
változatlanul működik.
Megjegyzés:
-

Csengő helyett a kísérlet elvégezhető a bura alá helyezett metronómmal vagy
ébresztőórával is.

-

A hangforrás alá tett szivacsra azért van szükség, hogy a szivattyú váza közvetlenül ne
vegye át a hangrezgéseket.

Hangérzet
Fülünk a levegő mechanikai rezgéseit 20-16000 Hz frekvenciatartományban, illetve a kritikus
energiaérték (hallásküszöb) fölött és a már egészségkárosodást okozó felső energiaszint
(fájdalomküszöb) alatt hangként érzékeli. A hangérzetet a hang-rezgés frekvenciája és a rezgés
energiája (hangerősség) határozza meg. A szubjektív hangérzet szoros kapcsolatban van a
hangok fizikai jellemzőivel, de a hangérzet mégsem tekinthető fizikai mennyiségnek.

3.1. A hang fizikai jellemzői
Hangmagasság
A hangforrás által keltett rezgéseket a környező levegő részecskéi rugalmas longitudinális
hullámok formájában továbbítják fülünkhöz. A levegőben terjedő hanghullámok megrezgetik
dobhártyánkat, A dobhártya rezgése idegi fiziológiai folyamatokat gerjesztve hangérzetet kelt
bennünk. Hangérzetünk alapján különbséget teszünk magasabb és mélyebb hangok között. Az
érzékelt hang annál „magasabb”, minél nagyobb a hangforrás rezgési frekvenciája. A jelenséget
egyszerű kísérlettel szemléltethetjük.
Kísérlet
A rezgés frekvenciájának és az érzékelt hang magasságának
összefüggését egyszerű taneszközzel az ún. fogaskerékszirénával mutathatjuk be. Az eszköz tengelyezett fogaskerék,
amit a fordulatszámot folyamatosan növelve forgatunk, miközben
a fogaskerék fogaihoz rugalmas lemezt szorítunk. A kerék fogai
egymás után megpendítik (rezgésbe hozzák) a lemezt. A lemez
rezgésszámát a fogaskerék kerületén elhelyezkedő fogak
számának és a kerék fordulatszámának szorzata. A lemez
rezgésszáma és a keltett hang magassága annál nagyobb, minél gyorsabban forog a fogaskerék.
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Szubjektív hangérzetünk alapján különbséget tudunk tenni magasabb és mélyebb hangok
között, de nagyon kevés az olyan ember, aki az egyes hangok tényleges rezgésszámát – a fizika
hangmagasságot – hallása alapján megmondja. Fülünkkel legtöbben csak a relatív
hangmagasságot érzékeljük. Ezért fontos, hogy megkülönböztessük az érzékelt relatív
hangmagasságot az egyes hangok fizikai vagy abszolút hangmagasságától.

Abszolút hangmagasság
Az abszolút hangmagasság fogalmán a hang fizikai rezgésszámát értjük, azaz a fülünket 1
másodperc alatt érő rezgések számát. Mértékegysége: 1 Hertz, jele Hz. 1Hz = 1 rezgés/s =[1/s].

Hangsor – relatív hangmagasság, hangköz
Az emberek többségének – beleértve a zenészeket is – nincs abszolút hallása, azaz nem a zenei
hangok rezgésszámát érzékeli, hanem a dallamot adó, hangok rezgésszámának egymáshoz
viszonyított arányát. Az egymás után hallott zenei hangok hangérzetünkben megnyilvánuló
jellegét nem a hangok abszolút magassága (rezgésszáma), hanem a rezgésszámok viszonya
határozza meg.

Kísérlet
Közös tengelyre szerelt különböző sugarú azonos fogazatméretű
fogaskerekeket
(összetett
fogaskerék-sziréna)
hozzunk
egyenletes forgásba! A fogazott kerülethez nyomjunk rugalmas
lapot, és figyeljük meg a különböző fogszámú kerekek által
keltett hangokat., majd többször is megváltoztatva a forgás
sebességét ismételjük meg a kísérletet!

A kísérlet során észlelt hangok magassága attól függ, hogy melyik fogaskerék hozta rezgésbe
a kartonlapot. Ezt jól érzékeljük, ha közvetlenül egymás után figyeljük meg a hangokat.
Figyeljük meg, hogy a forgatás sebességének változtatásával a hangsor érzete ugyanaz marad,
pedig az egyes hangok rezgésszáma változik. Hangérzetünket az egymást követő hangok relatív
hangmagassága (kísérletünkben az egyes fogaskerekek fogszámának 𝑁1 : 𝑁2 : 𝑁3 aránya) és
nem az egyes hangok valódi rezgésszáma határozza meg. A hangérzetet kiváltó rezgések
rezgésszámának arányát hangköznek nevezik.

Hangskála
A hanghatásában a kellemes érzetet keltő hangsort hangskálának nevezzük. Többféle hangskála
létezik. Ezek közt az ének-zene órákon az ún. diatonikus hangskálának van kiemelt szerepe. A
diatonikus hangskála elemeit C D E F G H C’ betűkkel jelöljük. A skála két szélső hangjának
hangköze, azaz a rezgésszámok aránya C’: C = 2. Hangérzetünk szerint a kétszeres rezgésszámú
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C’-hang és az egyszeres rezgésszámú C-hang azonos. A skála hangjai közt három különböző
hangköz fordul elő. Ezek értéke 9/8, 10/9, 16/15.

A normál A-hang
A különböző hangszerek hangolásának egységesítéséhez szükséges, hogy a hangskála
valamelyik tagjának abszolút magasságát (rezgésszámát) rögzítsük. Az 1939-ben történt
megállapodás szerint a diatonikus skála A hangjára esett a választás. Az ún. normál A-hang
rezgésszáma 440 Hz. A zenészek a hangszerek hangoláskor a normál A hang felidézésére ezen
a frekvencián rezgő hangvillát használnak.

Az Audacity számítógépes program segítségével a fentiek jól demonstrálhatók. A hangot
célszerű a diákok által kedvelt egyszerű hangszerrel (pl. furulya, gitár) kelteni, és a
számítógépes programmal rögzített hangok frekvenciáját a számítógép képernyőjén
kirajzoltatott hanggörbén meghatározni.

Az emberi fül hallástartománya
Az emberi fül – aminek működését a biológia tantárgy tárgyalja – csak korlátozott
frekvenciatartományban érzékeli a rezgéseket, és kelt bennünk hangérzetet. Ez a
rezgéstartomány tipikusan a 20 Hz rezgésfrekvenciától a 16000 Hz frekvenciáig terjed
(hallható hangok rezgéstartománya). Az érzékelt frekvenciatartomány alsó határa függ a hang
erősségétől, és változhat egyéni adottságoktól függően és az életkorral is.
Az emberi hallásküszöb alatti rezgéstartományba eső rezgéseket infrahangoknak nevezzük. Bár
az infrahangot fülünkkel hangként nem érzékeljük, van fiziológiai hatása az emberi szervezetre.
(Érdekes, hogy egyes állatok, pl. az elefántok, az emberi fül által nem hallható infrahangokkal
nagy távolságokból is kommunikálnak egymással.)
A fülünk felső érzékelési határát meghaladó hangtartományt ultrahangnak nevezzük. Az
ultrahangokat számos állatfaj hallószervével érzékeli, így pl. a delfinek, denevérek, rovarok, de
a kutyák is. Az ultrahang az ember számára számos tudományos és technikai alkalmazásban
játszik fontos szerepet.

Hangerősség
A hangmagasság mellett hangérzetünk lényeges jellemzője a hangerősség. A satuba fogott
lemez által keltett hangot annál erősebbnek érezzük, minél nagyobb a rezgés amplitúdója.
Hasonló a tapasztalat a megpendített gitár-húr amplitúdója és a hang erőssége közt is. A
hanghullámban terjedő energia együtt változik a hangforrás rezgési amplitúdójának
nagyságával.
A fülünkkel érzékelt hangerősséget döntően a hanghullám intenzitása határozza meg. A
hangintenzitás fizikailag jól definiált mennyiség: a hanghullám teljesítménysűrűségét, azaz a
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hullámra merőleges egységnyi nagyságú felületet egységnyi idő alatt érő energia nagyságát
jelenti. Egysége W/m2. A fizikai hangintenzitás mértékével nő az érzékelt hangerősség, de a
fizikai mennyiségként definiált hangintenzitás a gyakorlatban nem használható, mert fülünk
sok nagyságrendet átfogva gyakorlatilag logaritmikus skálán érzékeli a hangerősséget. Ennek
megfelelően a fülünkkel érzékelt hangerősség jellemzésére más skálát és mértékegységet, az
ún. decibel(dB)-skálát használjuk. A hangossági skála zéruspontját megegyezéses alapon Po =
10-16 W/cm2 teljesítménysűrűségre választották (ez már olyan gyenge hang, amit az emberi fül
biztosan nem hall) Ezután meghatározták, hogy az ennél nagyobb P energiájú hangok a Po
kezdőérték hányszorosával egyenlők, azaz mekkora a P/Po hányados értéke. Ennek a
hányadosnak a tízes alapú logaritmusa jellemzi a hang fülünkkel érzékelt hangosságának
mértékét. A hangosság így definiált mértékegysége a „bel”. A gyakorlatban ennek tizedrészét
használják, neve decibel (dB).
𝑃

A hangosság decibelben = 10 ∙ 𝑙𝑔 𝑃

0

Középiskolában a logaritmus függvény ismeretében érdemes konkrét számításokkal is
szemléltetni mit jelent a decibelskála használata. (Ha például a hangosság 1 dB értékkel
növekszik, az azt jelenti, hogy a hangerősség a korábbi érték 100,1 = 1,26 szorosa, ha a
hangerősség tízszeresére nő, a hangerősség változása 10 dB stb.)
Az emberi fül hallástartományát (és ezen belül a gyakorlati szempontból érdekes
hangtartományokat) a hangintenzitás-frekvencia síkban az ábra mutatja. A grafikon vízszintes
tengelye logaritmikus beosztású. A függőleges tengelyen bal oldalt a fizikai hangintenzitás,
jobb oldalon az ennek megfelelő hangerősség szint (decibel-skála) látható. A berajzolt
tartományok határvonalai tájékoztató jellegűek, személyenként és az életkortól függően is
változhatnak.

A hangérzet alapján a hallható hangtartományban jellegzetes tartományokat különíthetünk el.
Megkülönböztetünk zenei hangokat, zörejeket és dörejeket.
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A zenei hangok szabályos periodikus rezgések, amelyek csillapodása csekély és a rezgésidőt
jelentősen meghaladó időtartamig hallhatók. A zenei hangok vizsgálata alapján Fourier
állapította meg, hogy a zenei hangok rezgésspektruma valamely fo frekvenciájú alaphangból és
a frekvencia egész számú többszöröseként adódó (2𝑓𝑜 , 3𝑓𝑜 , 4𝑓𝑜 , …. ) harmonikus felhangjaiból
állnak. Az olyan zenei hangot, amely egyetlen szinuszos rezgésnek felel meg tisztahangnak
nevezik. Ilyen hang például a hangvilla által keltett hang vagy az emberi fütty.
A zörejt igen sok különböző frekvenciájú hang együttese alkotja. A zörejekre jellemző, hogy
összetevőinek frekvenciája között nincs szabályosság. A frekvenciák aránya nem racionális
szám.
A dörej lökésszerű, kellemetlenül erős hanghatás.
A fizikai hangtan a zenei hangok tanulmányozásával alakult ki és fejlődött. A zörejek, dörejek
fizikai vizsgálatával, és hatásainak fiziológiai kutatásával a környezetszennyezés, ezen belül a
zajszennyezés szakemberei foglalkoznak.

Hangtani alapfogalmakat demonstráló Audacity-mérések (H1.)
Részletek >>>

Pitagorász hangokkal végzett történelmi vizsgálata (H2.)
Részletek >>>

3.2. Longitudinális hanghullámok terjedése levegőben
Vizsgáljuk meg a hanghullám keltését és terjedését levegőben! Tegyük fel, hogy egy levegőt
tartalmazó csőbe illesztett dugattyút a csőhöz képest rezgésbe hozunk!
Mivel a levegő könnyen összenyomható, a dugattyú nem tolja maga előtt a csőben lévő egész
levegőoszlopot, hanem csak a közvetlenül előtte lévő gázréteg részecskéit löki rá a csőben előtte
lévő légrétegre, amelynek így átmenetileg megnő a sűrűsége. A levegőrészecskék dugattyú által
keltett sűrűsödése miatt az ütköző molekulák továbbadják sebességüket az előttük lévőknek,
így újabb légréteg jön mozgásba és a korábbi sűrűsödés megszűnik. A dugattyú által keltett
kitéréshullám és az általa generált sűrűséghullám (nyomáshullám) végigfut a csőben lévő
levegőben. A dugattyú folyamatos rezgése esetén a kitérés és nyomás ingadozás periodikusan
váltakozva folyamatosan halad előre. A gázokban terjedő longitudinális hanghullámban a
levegőrészecskék egyensúlyi helyzet körüli kitérése mellett a sűrűség és nyomás is
hullámszerűen változik. A levegőoszlop adott helyén a kitérés hullámot, a sűrűség- és a
nyomáshullám π/2 fáziseltéréssel követi.
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3.3. ábra: Rezgő dugattyú által keltett hanghullám levegőben

A folyamatosan T periódusidővel rezgő dugattyú által keltett longitudinális hanghullámok
periódusideje T, (rezgésszáma 1/T), hullámhossza 𝜆 = 𝑐𝑇, ahol c a hanghullám terjedési
sebessége levegőben.

3.3. A levegőben terjedő hang hullámtulajdonságainak bemutatása
A felületi vízhullámok esetén a hullámjelenségek (terjedés, visszaverődés, törés, interferencia,
állóhullámok kialakulása stb.) közvetlenül láthatók. Hanghullámok megfigyelésekor csak
fülünkre hagyatkozhatunk, illetve műszeres érzékelésre szorulunk. A hangtan feldolgozására
szánt szűk időkeretben általában megelégszünk a jelenségek kvalitatív szintű bemutatásával, és
értelmezésével. Az utóbbit megkönnyíti, ha arra törekszünk, hogy a bemutatott kísérletek minél
közelebb álljanak a korábbiakban tárgyalt hullámjelenségek kísérleteihez.

A hanghullámok terjedésének észlelése
A hang terjedéséhez szükséges időt bárki érzékelheti, ha közelgő zivatar esetén megfigyeli
(méri) hogy a villámlást mekkora késéssel követi a dörgés. Ez az időtartam jól érzékelhetően
csökken, a vihar közeledtével.
A hang terjedési sebességének megmérésével már Galilei is kísérletezett. Az első elfogadható
eredmény Arago és Humbold nevéhez fűződik 1822-ből. A két német fizikus egy-egy ágyút
állított fel egymástól 18,622 km távolságban majd előbb az egyik, majd a másik ágyút elsütve
mérték a torkolattűz felvillanásától a hang észleléséig eltelt időt. (a mérés fordított irányú
megismétlését arra használták fel, hogy korrekcióba vegyék az esetleges légáramlások okozta
hatást is. A többször megismételt kettős mérés átlagaként a hang terjedési sebességét 331 m/s
értéknek találták. Eredményük, ami még nem vette figyelembe a levegő állapotát
(hőmérsékletét), jól egyezik a modern méréstechnika eredményeivel.
Megjegyzés:
-

Érdemes megjegyezni, hogy a hang gázokban és folyadékokban csak longitudinális
hullámként terjed. A folyadékokban a terjedési sebesség lényegesen nagyobb, mint a
gázokban.
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-

Szilárd anyagban a hang terjedhet longitudinális és transzverzális hullámként is. A
transzverzális hanghullámok sebessége kisebb, mint a longitudinálisaké.

A számítógépes méréstechnika nagy pontosságú időmérése lehetővé teszi, hogy tantermi
kísérlettel, közvetlen út és idő mérésére visszavezetve határozzuk mega hang terjedési
sebességét. A mérés elvileg nagyon egyszerű: Nagyjából 1 m távolságban egymás felé fordítva
helyezzünk el számítógéphez csatlakozó hangimpulzust adó egységet és hangérzékelőt. A
számítógépes a program indításakor az adó rövid hangimpulzust ad ki és egyidejűleg indítja a
számítógép érzékeny belső óráját. Amikor a kibocsátott hang eléri az érzékelőt, az óra megáll.
Az adó-vevő távolság ismeretében és a hang terjedésének mért időtartamát felhasználva a
számítógép meghatározza a hangsebesség értékét levegőben. Ha az hangadó és érzékelő
egységet egy üvegcső két végéhez csatlakoztatjuk és a csövet különböző gázokkal töltjük fel,
esetleg változtatjuk a gáz hőmérsékletét, páratartalmát stb., az eszközzel további méréseket
végezhetünk. Bár a méréshez szükséges eszközök beszerezhetők, és a mérés meglepően pontos
eredményeket ad, pedagógiai szempontból jóval hasznosabb a hangsebesség meghatározását a
hangfrekvencia és hullámhossz mérésére visszavezetve meghatározni. A hazai középiskolások
számára is ilyen méréseket ajánlunk.

Hanghullám visszaverődése, törése
Nagyobb üveghenger aljára tegyünk vatta-réteget és rá ketyegő órát! Az óra ketyegését csak
akkor halljuk, ha fülünket közvetlenül a henger nyílása fölé tartjuk, oldalról a henger fala
leárnyékolja a hangot. Ha a henger fölé ferdén hangvisszaverő fémlapot helyezünk az óra
hangja oldalról is hallatszik.
Műholdas TV-adás vételére használt parabolatükör fókuszálva veri vissza a hangokat. A
rögzített parabolatükör tengelyében próbálgatással keressük meg a fókuszpont helyét! Ha
fülünket a fókuszba helyezzük a környezet hangjait „felerősödve” hallhatjuk.
A hanghullámok visszaverődését nagyobb létszámú csoport számára is látványossá tehetjük, ha
párhuzamba állítjuk a hullámkádas kísérlettel bemutatott „tükrös” visszaverődéssel. A
hullámkádas kísérlet fotóját és a hanghullámok visszaverődését bemutató hasonló kísérlet
elrendezését az ábra mutatja.

3.4. ábra: A felületi vízhullámok
tükrös visszaverődése

3.5. ábra: A hangszóróból jövő hang tükröző
fémlapról verődik vissza a mikrofonba
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A hangtani kísérletben a hangot hanggenerátorra (számítógépre) kapcsolt szűk tölcsérű
hangszóró adja. A kicsit távolabb elhelyezett mikrofon ezt csak akkor érzékeli, ha a hangot a
tükröző fémlap feléje irányítja. A mikrofont erősítőn keresztül mutatós műszerhez célszerű
kapcsolni. Ha a tükröző lapot kissé elfordítjuk, a jel intenzitása csökken, illetve eltűnik.

Hanghullámok törése, teljes visszaverődése
Ha a hanghullámok terjedési sebessége két közeg határán megváltozik, hanghullámok
megtörnek és visszaverődnek. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója hanghullám esetén
a Snellius-Descartes-törvény szerint:
𝑛𝑣í𝑧,𝑙𝑒𝑣 =

𝑐𝑙𝑒𝑣
340
=
≈ 0,24
𝑐𝑣í𝑧 1440

ahol a hangsebesség a levegőben 𝑐𝑙𝑒𝑣 ≈ 340 m/s, a vízben 𝑐𝑣í𝑧 ≈1440 m/s. Mivel a hang a
levegőben lassabban terjed, mint a vízben, a határfelületre 14o-nál nagyobb beesési szögben
érkező hang a víz felszínéről teljes visszaverődést szenved.
Hasonlóan fellép a hanghullámok irányváltozása légkörben is, ahol a Föld felszínétől távolodva
a levegő hőmérséklete rétegesen csökken, és ennek következtében csökken a hang terjedési
sebessége is. A hanghullám iránya így egyre meredekebben távolodik a felszíntől. Magasban
elhelyezkedő melegebb légrétegekben (hőmérsékleti inverzió esetén) a hang sebessége megnő
és akár teljes visszaverődést is szenvedhet.
Megjegyzés:
-

A hangterjedés esetén óvatosan kell kezelni a fénytani analógiákat. A fény terjedési
sebessége vákuumban maximális, de a vákuumbeli c fénysebesség jó közelítéssel
megegyezik a levegőbelivel. Ez a tény jól áttekinthetővé teszi a közegek abszolút
törésmutatóját, amit a vákuumból (levegőből) az adott közegbe haladó fénysebességek
𝑐
hányadosaként definiálunk (𝑛𝑘 = 𝑐 ) Ennek megfelelően a vákuum (levegő)
𝑘

törésmutatója 1, a többi anyagoké pedig 𝑛𝑘 > 1. Hang esetén nincs olyan referencia
anyag, mint a levegő a fény esetén. A hang törésének vizsgálatakor mindig a relatív
törésmutatót kell meghatározni, figyelembevéve, hogy az két anyagra jellemző és függ
attól, hogy a hang melyik anyagból lép át a másikba
𝑛𝑚á𝑠𝑜𝑑𝑖𝑘,𝑒𝑙𝑠ő =

𝑐𝑒𝑙𝑠ő
𝑐𝑚á𝑠𝑜𝑑𝑖𝑘

(a második közeg első közegre vonatkozó törésmutatója). A fordított irányú
áthaladáskor ennek reciprokát kapjuk. Teljes visszaverődés akkor léphet fel, ha a
második közegbeli terjedési sebesség nagyobb, mint az elsőbeli, azaz a relatív
törésmutató nagyobb egynél.

Hanginterferencia kimutatása két hangszóróval
A hang hullámtulajdonságát interferencia-kísérletekkel bizonyíthatjuk.
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Hang-interferencia egyszerű bemutatására alkalmas kísérleti összeállítást mutat az ábra
felülnézeti rajza.

Audacity számítógépes programmal generált 2000 Hz frekvenciájú hangot két egyforma,
egymástól kb. 80 cm távolságra elhelyezett hangszóróra kapcsolunk, majd a hangszóróktól 1,52 m távolságban, a két hangszórót összekötő vonallal párhuzamosan, közel egyenletes
sebességgel végig toljuk a számítógéphez csatlakoztatott mikrofont. A mikrofon által érzékelt
aktuális hangintenzitást a számítógép grafikusan mutatja. A számítógép képernyőn jól látható
a hang váltakozó erősödése és gyengülése, azaz a két hangszóróból jövő hanghullámok
helyfüggő interferenciája. A maximumok és a minimumok a rajzon jelölt hiperbolák mentén a
helyezkednek el.

A hanghullámok interferenciájának bemutatása különböző módon
(H3.)
Részletek >>>

Álló hanghullámok levegőben, a hangsebesség értékének közelítő meghatározása
A hulláminterferencia speciális esete, amikor két szemben haladó azonos frekvenciájú hullám
találkozása állóhullámot eredményez. A jelenséget hanghullámok is mutatják.
Számítógépes Audacity programmal generált, ismert frekvenciájú hangot kapcsoljunk
hangszóróra és merőlegesen irányítsuk néhány méterre lévő sima falfelületre! Ha a hangszóró
és a fal távolsága megfelelő, (a generált hang félhullámhosszának páros számú többszöröse) a
hangszóróból a fal felé haladó hanghullámok és a falról visszaverődő hullámok
149

interferenciájaként állóhullámok alakulnak ki a térben. A számítógéphez kapcsolt asztali
mikrofont mozgassuk lassan a faltól a hangszóró irányába a falra merőleges egyenes mentén!
Megjegyzés:
-

Annak ellenére, hogy a hangszóró membránjának mozgása kelti a hangot, azaz hozza
rezgésbe a légoszlopot, az állóhullámok keletkezése során a membránt mindig zárt
végként kell kezelni. Ezt mutatja a tapasztalat, továbbá az, hogy a membránhoz érkező
hullámok nem terjednek tovább szabadon, hanem mint falról visszaverődnek róla.

Az Audacity program képernyőjén jól érzékelhető a hangerősség állóhullámokra utaló
periodikus ingadozása. Mérjük meg néhány minimumhely közt a mikrofon helyzetének
távolságát és ebből határozzuk meg a hang hullámhosszának értékét, illetve ezt és az általunk
generált hang frekvenciáját felhasználva a hang terjedési sebességét!

λ/2
A kísérlet során az f = 1200 Hz frekvenciájú hang állóhulláma esetén a hangintenzitás két
szomszédos minimumának helyszínen mért távolsága (a hullámhossz értékének fele) λ⁄2 ≈
14 𝑐𝑚. A hang hullámhossza 𝜆 ≈ 28 𝑐𝑚. A hang terjedési sebességének az adatok
felhasználásával adódó közelítő értéke:
𝑐 = 𝑓 ∙ λ ≈ 336 m/s

Fakultatív kísérletek és mérések álló hanghullámokkal (H4.)
Részletek >>>

Kicsit eltérő frekvenciájú hanghullámok interferenciája – lebegés (H5.)
Részletek >>>
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3.4. Hangtani rezonanciajelenségek – sajátrezgések
A rezgések, illetve a kötélhullámok esetén foglalkoztunk a rezonancia jelenségével
Rezonanciáról beszélünk, ha valamely rezgő rendszer úgy jön rezgésbe, hogy a külső gerjesztő
hatás frekvenciája éppen megegyezik a rezgő rendszer sajátfrekvenciájával (azzal a
frekvenciával, amivel az egyensúlyából kitérített rendszer, magára hagyva rezeg.)
A rezonanciajelenségeknek a hangtanban fontos szerepe van. A hangtani rezonanciát egyszerű
kísérlettel szemléltethetjük.

Levegőoszlop rezonálása rezgő hangvillára
Az ábrán látható összeállítással kimutatható, hogy a hangvilla rezgéseit átveszi a csőben lévő
megfelelő hosszúságú levegőoszlop. Ugyanannak a hangvillának a hangjára több, különböző
hosszúságú levegőoszlop is rezonálhat.
A körülbelül 1 m hosszú, 3-4 cm átmérőjű üvegcsövet függőleges
helyzetben fogjuk állványra és az aljára csatlakoztassunk csapot! A cső
felső nyílása fölé rögzítsünk ismert frekvenciájú hangvillát! Töltsük fel
a csövet vízzel, majd zárjuk a csapot Ezután a vízzel töltött üvegcsőből
folyamatosan engedjük ki a vizet. Azt tapasztaljuk, hogy az üvegcső fölé
erősített rezgő hangvilla hangja mindannyiszor felerősödik,
valahányszor a csőben levő levegőoszlop hossza egyenlő a hullámhossz
negyedrészének páratlan számú többszörösével
𝑙 = (2𝑘 + 1)

𝜆
4

Az első rezonancia esetén a levegőoszlop magassága a hang hullámhosszának negyede.
Ellenőrizzük a lemért hosszúság és a hang frekvenciájának és terjedési sebességének
ismeretében számított érték egyezését!
Megjegyzés:
-

A kísérletet a víz újratöltése nélkül többször is megismételhetjük, ha az előbb használt
csőhöz kb. 1,5 m hosszú gumicsővel, 2-3 literes edényt csatlakoztatunk, s a csőben levő
vízszintet a közlekedőedények elve alapján az edény süllyesztésével, illetve emelésével
szabályozzuk. A kísérletet elvégezhetjük más gázzal, illetve gőzzel is, ha azt sikerül a
víz fölötti térbe juttatni. Ilyen gáz lehet pl. a levegőnél nehezebb széndioxid gáz. Ha a
levegővel elvégzett mérés után a megmérjük a CO2 esetén is a víz fölötti gázoszlop első
rezonanciahosszát, a mérés alapján meghatározhatjuk széndioxidban terjedő hang
levegőre viszonyított relatív terjedési sebességét.

A hangsebesség széndioxid gázban: 𝑐𝑐𝑜2 = 𝑓𝜆𝑐𝑜2
Az első rezonanciatávolság 𝑙1 𝐶𝑂2 =

𝜆𝑐𝑜2
4

A hangsebesség a levegőben: 𝑐𝑙𝑒𝑣 = 𝑓𝜆𝑙𝑒𝑣
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Az első rezonanciatávolság 𝑙1 𝑙𝑒𝑣 =
A két összefüggésből: 𝑐𝑐𝑜2 =

𝜆𝑐𝑜2
𝜆𝑙𝑒𝑣

𝜆𝑙𝑒𝑣
4

, 𝑐𝑙𝑒𝑣 =

𝑙1 𝐶𝑂2
𝑙1𝑙𝑒𝑣

𝑐𝑙𝑒𝑣

(Széndioxidot a legegyszerűbb módon úgy kaphatunk, hogy a szódásszifont fejjel lefelé
fordítjuk, és a szelepet megnyitjuk. Ebben a fordított helyzetben a szifonból CO2-gáz engedhető
ki. Célszerű /4-nél hosszabb térrészt megtölteni szén-dioxiddal, és a vízszint növelésével (a
csökkenő légoszlop irányában) megközelíteni az első rezonanciahosszat.)

A rezonátor szerepe hangsugárzásnál
A rezonátor nélküli hangvilla tartósan, de halkan szól, a rezonátor esetén a hangerő nagyobb,
de a rezgés rövidebb ideig tart. Erről könnyen meggyőződhetünk két egyenlő méretű, rezonátor
nélküli hangvillával elvégzett kísérlettel. Mindkét hangvillát üssük egyszerre az asztal széléhez!
Az egyiknek a nyelét nyomjuk az asztallaphoz, és várjuk meg, amíg az asztal által felerősített
hang „teljesen” elhal! Közben a másik hangvillát tartsuk a másik kezünkben, és amikor az
asztalhoz nyomott hangvilla elhalkult, nyomjuk ezt a másodikat is az asztalhoz! Azt
tapasztaljuk, hogy a hang ismét felerősödik, tehát a második hangvilla "magában" kevesebb
energiát sugárzott ki ugyanannyi idő alatt, mint a rezonátoros.

Az iskolai demonstrációs célra készült hangvillákat eleve rezonátor-dobozzal együtt készítik.
A pontos méretekkel készült téglatest alakú üres fa doboz, aminek egyik kisebbik oldallapja
hiányzik. A doboz fala közvetíti a rezgést a levegőnek, ami rezonancia révén átveszi és felerősíti
a villa gyenge rezgését, ezért a hang jól hallható. A jól méretezett doboz hossza, a hangvilla
frekvenciájának megfelelő hanghullám hullámhosszának negyede.

A hangszerek esetén a rezonátor hangerősítő szerepe kiemelkedően fontos. Így a húros
hangszerek, (hegedű gitár stb.) a különböző fúvósok hangját a hangszerrel egybeépült
üregrezonátorok erősítik fel.
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Fakultatív kísérletek a rezonanciajelenségek tanulmányozására (H6.)
Részletek >>>

Hangtani Doppler-effektus
Közismert hétköznapi jelenség, hogy a szirénázva száguldó mentőautó hangját más
hangmagasságúnak (magasabbnak) érzékeljük amikor a mentő felénk közeledik és ismét
másnak (mélyebbnek) amikor távolodik. Ha a hangforrás és az észlelő egymáshoz képest
mozog, a hang észlelt frekvenciája megváltozik. Ritkábban tapasztaljuk, de hasonló
hangváltozás lép fel a fordított esetben is, ha a hangforrás áll a megfigyelő viszont közeledik,
vagy távolodik. A jelenségkört Christian Doppler német fizikus vizsgálta és értelmezte a 19.
század közepén. Doppler meghatározta, hogy a hangforrás és a megfigyelő egymáshoz képest
mozog, a hangforrás megváltozottnak érzékelt frekvenciáját a relatív mozgás sebessége és
iránya, továbbá a hangforrás nyugalmi frekvenciája, valamint a hang nyugvó levegőben mért
terjedési sebessége határozza meg. A hanghullámok esetén felfedezett jelenség a más
hullámfajták esetén is fellép és a természettudományok számos területén fontos vizsgálati
módszerként alkalmazzák. A középiskolában a Doppler-effektus jelentőségét az alkalmazások
adják meg. A Doppler-effektus jelenségszintű bevezetése a hullámkádas kísérletek során
történhet. Ahogyan azt a 2.2.5. részben láttuk, a hullámkádban mozgatott pontszerű forrás által
keltett vízhullámok hullámhossza a mozgás irányában lecsökken, az ellenkező irányban terjedő
hullámok esetén megnő. A következő szintet a hangtani doppler-jelenség jelenti, ahol a
hullámhosszváltozást közvetlenül nem látjuk, de a frekvencia változását fülünkkel közvetlenül
érzékeljük. Alapszinten megelégedhetünk a jelenség bemutatásával és kvalitatív
magyarázatával, esetleg néhány alkalmazási példával egészítjük ki. A Doppler-effektusnak
számos alkalmazása létezik, a tudományos kutatásban, az orvosi diagnosztikában vagy a
közlekedési sebességellenőrzésben.

A hangtani Doppler-jelenség bemutatása tantermi kísérlettel
Egy egyszerű sípra húzzuk rá kb. 2 méter hosszú gumicső egyik végét úgy, hogy ha a cső másik
végén befújunk, a síp szóljon! Fújjuk meg a csövet úgy, hogy közben a síp ne mozogjon! Ekkor
a síp megszokott hangját halljuk. Készítsünk Audacity hangfelvételt, és a hang intenzitás-idő
grafikonján határozzuk meg a síp hangjának rezgésszámát!
Ezután forgassuk a sípot a gumicsővel a fejünk felett kb. 1 méter sugarú vízszintes körön,
miközben folyamatosan fújjuk is a sípot a cső szabad végén át! A síp, mozgása során hol
távolodik, hol közeledik a hallgatósághoz. Ennek megfelelően a hallgatók hol mélyebbnek, hol
magasabbnak hallják a síp hangját.
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Készítsünk ismételten Audacity hangfelvételt és a számítógéppel kirajzoltatott hanggörbén
keressük meg a periodikus frekvenciaváltozást! Határozzuk meg síphang két különböző
Doppler-frekvenciáját és hasonlítsuk össze az álló síp hangjának frekvenciájával! A program
Elemzés menüpont Spektrum ábrázolása funkciót aktiválva ellenőrizzük a korábbi
eredményeinket!
Tehetséges, továbbtanulásra készülő középiskolás diákok számára tanulságos fakultatív
szakköri téma a Doppler-effektus leírása matematikai formulákkal, illetve az elméleti
eredmények igazolása mérőkísérlettel.

Hangtani Doppler-effektus
mérőkísérlettel (H7.)

matematikai

leírása

és

igazolása

(T. Juhász Tünde munkája)
Részletek >>>

3.5. Hangforrások, hangszerek
A fizikára jellemző, hogy fogalmait igyekszik egyértelmű definíciókhoz kapcsolni. Különösen
lényeges ez azokon a területeken, ahol a fizika és más tudományok, művészetek vagy éppen a
hétköznapok fogalmainak átfedése zavarhatja a fizikai tartalom megértését. Így érdemes eljárni
a hangtanban is.
Hangforrásoknak a fizikai hangot keltő és kisugárzó eszközöket nevezzük. A hangforrások
jellemzője a keltett hang magassága (különböző együtthangzó rezgések esetén a hang spektrális
összetétele), továbbá a keltett hang energiája és az energia irány szerinti eloszlása.
Megkülönböztetünk egyszerű és összetett hangforrásokat. Egyszerű hangforrás például a rezgő
húr, a sípok rezgő hangoszlopa, a rezgő rudak, lemezek, membránok. Az összetett hangforrások
több egyszerű hangforrásból állnak, pl. a hegedű, a gitár, a zongora, az orgona, a xilofon stb.
Sajátos hangforrásnak tekinthetők a rezonátorok, légoszlopok, rezonátorüregek. Speciálisan
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összetett hangforrás az emberi beszéd- és énekhangot keltő szervek, a hangszalagok, a
változtatható alakú és térfogatú száj-, orr- és arcüreg, a fogak stb. együttese is.
Végezetül az összetett hangforrások közé sorolhatjuk az elektronikus hanggenerátorokat, a
számítógépes hanggeneráló programokat (pl. Audacity) és a korszerű technika
elektroakusztikus hangforrásait is.

A húrok rezgései
A húrok állati bélből, fémszálakból, illetve speciális műanyagból készített, kifeszített szálak. A
két végén rögzített rezgő húron jellegzetes állóhullámok, „sajátrezgések” alakulnak ki. Az l
hosszúságú két végén rögzített kötélen csak olyan állóhullámok alakulhatnak ki, amelyek két
végpontja csomópont, azaz a lehetséges hullámhosszak:
𝜆𝑖 =

2𝑙
,
𝑛𝑖

(𝑛𝑖 = 1,2,3, … . )

(Lásd 2.1.7. pontot.)
A húr néhány lehetséges állóhullámát az ábra mutatja.

Figyelembe véve, hogy a hullámok frekvenciáját a
hullámhossz és a terjedési sebesség a (MH3. és MH4.
mellékletek) határozza meg, adódik, hogy a konstans
feszítésű húron a lehetséges sajátrezgések frekvenciája az alaphang frekvenciájának egész
számú többszöröse.
A kifeszített húr, mint hangforrás önmagában kis intenzitású hangot ad. Ennek egyik oka az,
hogy a rezgő húr kis felülete csak kevés levegőmolekulát képes mozgásba hozni. A másik ok,
hogy a húr két oldalán a levegőben keltett nyomásingadozás épp ellentétes, és ezek gyorsan
kioltják egymást (ezt nevezik akusztikus rövidzárnak). Jelentősen növelhető a hangerősség, ha
a húrt egyik vagy mindkét végén nyitott rezonátordobozra szerelik. A rezonátorban lévő levegőt
a húr kényszerrezgésbe hozza. A nagyobb levegőtömeg rezgése erősebb hangot eredményez. A
húr rezgéseinek tanulmányozására szolgáló eszköz, a
rezonátordobozra szerelt húr, a „monokord”.

Számos hangszer hangforrása a húr. Vannak köztük olyanok,
ahol a húrt vonóval hozzák rezgésbe (hegedű, brácsa, bőgő
stb.), más hangszereknél a húrokat megpendítik (gitár, lant,
hárfa), de vannak, ahol a rezgést a húrra ráütő kalapács kelti
(zongora, cimbalom).
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3.6. ábra: monokord

Rezgő rudak, pálcák
Közepén vagy szélein rögzített fa vagy fém rudak, pálcák hosszirányú longitudinális és
hossztengelyükre merőleges transzverzális rezgésekre képesek. A hosszirányú rezgéseket
gyantázott bőrrel végighúzva, a transzverzális rezgéseket kalapáccsal megütve gerjesztik. A
keltett hang a geometriai méretektől és a rúd anyagától függ, de longitudinális rezgések
hangmagassága mindig jelentősen magasabb, mint a transzverzális rezgéseké.

A megütéssel rezgésbe hozott különböző méretű fém vagy fa lapokból álló hangszer a xilofon,
illetve a háromszög-alakra hajlított fémrúd a „triangulum”. A triangulum érdekessége, hogy
csengő hangjának nem érzékeljük a határozott magasságát. A jelenség oka, hogy nincs
kifejezett alaphangja, több különböző rezgési módus intenzitása is hasonló.

3.7. ábra: Xilofon
3.8. ábra: Triangulum

Bár nem kifejezett hangszer, a zenészek, énekesek számára elengedhetetlen eszköz a hangvilla.
A hangvilla U alakúra hajlított fémrúd, aminek rezgése során két belső csomópont alakul ki a
tartó szár két oldalán. A zenészek számára a normál „a” hangra beállított hangvilla a
hangszerek hangolásához használt referenciaként használnak. A hangvilla gyakran használt
fizikai demonstrációs taneszköz is. Itt a hangvilla pontos frekvencia beállítása nem
követelmény, de fontos, hogy a hangvilla hangja kellően erős legyen, ezért rezonátordobozra
rögzítik.

3.9. ábra: Hangvilla
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Lemezek, membránok hangfrekvenciás sajátrezgései
A hangforrások közt fontos szerepet játszanak a rezgő lemezek, membránok. A hangszerek közt
ismert réztányér, dob esetén a hangot a felületek rezgése kelti. Más esetekben a felületek
rezonancia révén átveszik valamely hangkeltő rezgéseit és másodlagos hangforrásként
felerősítik és szétsugározzák az átvett hangot. Ez utóbb hangszerek közé tartozik például a
hegedű, a bőgő a gitár stb., ahol a speciálisan kialakított rezonátordoboz felületi
sajátrezgéseinek meghatározó szerepe van a húrok hangjának továbbításában

Alaktartó merev lemezek sajátrezgései – Chladni-féle porábrák
Lemezek hangfrekvenciás állóhullám-állapotainak (sajátrezgéseinek) demonstrálására máig
használt módszert Ernst Martin Chladni német fizikus, a wittenbergi egyetem professzora
dolgozta ki a 18. század végén. Chladni módszerének lényege, hogy a lemezeken kialakult
állóhullámok rendszerének csomóvonalait tette láthatóvá azzal, hogy finomszemcsés homokot
szórt a rezgő felületre. A rezgés hatására a homokszemcsék az állóhullámok csomóvonalai
mentén rendeződtek el kirajzolva azok vonalait.
Az iskolai kísérletet különböző alakú (köralakú, négyzetes, hatszög alakú stb.) lemezekkel
végezhetjük el. A lemezeket szimmetriapontjukban függőleges szárra rögzítjük, amit állványba
fogunk. A vízszintes lemezekre finomszemcsés homokot szórunk majd a gyantázott
hegedűvonót húzzuk végig függőlegesen a lemez szélén. A vonó sebességét és nyomását
finoman változtatva néhány próbálkozás után eltaláljuk azt a gerjesztést, aminek hatására a
lemez kellemesen hangzó hangot adva rezgésbe jön. A lemez rezgő pontjaiból a
homokszemcsék elvándorolnak azokra a helyekre, ahol a lemez aza csomóvonalak mentén nem
mozog. A homok kirajzolja a lemez sajátrezgését jellemző csomóvonalakat. Ha a kísérletet
megismételjük úgy, hogy gerjesztés közben szabad kezünk egy vagy két ujjával lefogjuk a
lemez rezgését a kerület egy vagy két pontján, a rezgés hangja és a csomóvonalak megváltozó
rajzolata jelzi, hogy a lemez sajátrezgése megváltozott. A csomóvonalak mentén rendeződő
homokszemcsék rajzolatait nevezzük Chladni-féle porábráknak (ábra).

3.10. ábra: Chladni-féle porábrák

A kialakuló porábrák jellegzetes tulajdonságokat mutatnak. Minél több csomóvonal alakul ki a
lemezen, annál magasabb hangot ad a vonóval gerjesztett lemez. A csomóvonalak általában jól
felismerhető szimmetriát mutatnak, ami a lemez alakjától és a gerjesztési ponttól és az
ujjainkkal lefogott pontok helyzetétől függ. (Akkor kapunk szép csomóvonal-mintázatot, ha
ügyelünk arra, hogy a gerjesztési pont csomóvonalak közé essék!)
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Megjegyzés:
-

Chladni-ábrák keltésével és megfigyelésével a diákok szívesen foglalkoznak. A
munkához ötletek, minták a világhálón bőséggel találhatók.

-

https://www.bing.com/videos/search?q=chladni+figures&ru=%2fvideos%2fsearch%3f
q%3dchladni%2bfigures%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=3F318580A9F
DB099DBDA3F318580A9FDB099DBDA&rvsmid=12B2CB4D93086B5DB8E712B
2CB4D93086B5DB8E7&FORM=VDQVAP

-

A Chladni-ábrák előállításához vonó helyett használhatunk a lemez alá elhelyezett
hangszórót, amit hanggenerátorról változtatható frekvenciával hajtunk meg.

Érdekes megemlíteni, hogy a mázsás súlyú öntött harangok hangrezgései, csakúgy, mint a
vékony falú üvegből készült talpas boros-kelyheké, görbült lemezek rezgéseiként
értelmezhetők.

Harangok, csengők, borospoharak hangja (H8.)
(fakultatív projektmunka érdeklődő diákok számára)
Részletek >>>

Sípok
A sípok hosszabb vagy rövidebb fa- vagy fémcsövek, amelyekben a levegőt hosszirányú
rezgésbe hozzuk. A csőben lévő légoszlop hossza, illetve az, hogy a cső vége zárt vagy nyitott,
határozza meg, hogy a csőben milyen hullámhosszúságú állóhullámok alakulhatnak ki. A cső
egyik vége, ahol a hangrezgést keltjük az állóhullám duzzadóhelye. Ha a cső másik vége zárt,
ott az álló hanghullámnak csomópontja van, ha nyitott, duzzadóhelye. Egyforma hosszúságú
zárt és nyitott síp alaphangjának (a) és első két felhangjának (b, c) állóhullámát az ábra mutatja.
(Figyelem! a rajz a szemléletesség kedvéért transzverzális hullámot mutat, de a sípokban
kialakuló állóhullámok longitudinálisak.)

3.11. ábra: Nyílt ajaksíp állóhullámformái és a zárt ajaksíp állóhullámformái
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A kétfajta síp állóhullám alakjainak egybevetéséből látszik, hogy a nyitott síp alaphangjának
megfelelő állóhullám hossza a síp hosszának kétszerese ( 𝜆𝑧 = 2l), a zárt síp alaphangjához
tartozó hullámhossz a síp hosszának négyszerese ( 𝜆𝑛𝑦 = 4l).
Az azonos hosszúságú nyílt és zárt síp hangmagasságának aránya:
𝑓𝑧 : 𝑓𝑛𝑦 =

𝑐 𝑐
: = 1: 2
4𝑙 2𝑙

azaz a zárt végű síp alaphangja a nyitott síp alaphangjának oktávja. A sípokban az alaphangnál
sokkal gyengébben, de megszólalnak a felhangok is. A zárt sípok felhangjai az alaphang
frekvenciájának páratlan számú többszörösei, a nyitott sípok esetén az alapfrekvencia egész
számú többszörösei.
A hangkeltés módja szerint megkülönböztetünk ajaksípot és
nyelvsípot.
Az ajaksíp vázlatos raját az ábra mutatja.
A nyíláson át befújt levegő a sípfej B szűkületében felgyorsul,
majd az éles C akadálynak ütközve két örvényes áramlássá válik
szét. Az egyik a szabad levegőbe jut, a másik rész a síp csőrészébe
kerül és ott nyomásingadozást okozva hullámokat kelt, amik a cső
végéről visszaverődve állóhullámokat eredményeznek.
A nyelvsípban a hangrezgéseket rugalmas lemez-nyelv rezgései
keltik. A lemezt a két oldalán fellépő nyomáskülönbség hozza
rezgésbe. A rezgő lemez megszaggatja a befújt levegőáramot és így
rezgéseket kelt a síp csövét kitöltő levegőben, ami itt is a cső
zártságától és hosszától függő hangfrekvenciás állóhullámokat
eredményez.

Ultrahang – hang, amit nem hallunk (H9.)
(fakultatív tananyag)
Részletek >>>
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HANGTAN MELLÉKLETEI
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H1. Hangtani alapfogalmakat demonstráló Audacity-mérések

A hallható hangok frekvenciatartományának vizsgálata
A diákok számára érdekes kísérlet az egyénileg érzékelt hangtartomány kísérleti meghatározása
osztálykeretben.
Kísérlet
A kísérlethez az Audacity számítógépes program beépített hanggenerátorát és a számítógép
hangszóróját
használjuk.
A
számítógépes
program
hanggenerátora
széles
frekvenciatartományban változtatható. Az infrahangok tartományából indulva növeljük a
program által generált hang frekvenciáját! Növeljük tovább a hang rezgésszámát a teljes
hallható tartományon át egészen addig, amíg az ultrahang tartományban elérjük azt a
frekvenciát, amit már egyetlen diák sem hall. A diákok feladata, hogy kezük feltartásával
jelezzék, meddig hallják a hangot. Az alsó és felső hallásküszöböt jelentő hangok esetén
célszerű megmutatni a számítógép képernyőjén a hang jellegzetesen a szinuszos hanggörbéjét,
és megnézni a kiadott hang frekvencia-spektrumát).

Hangmagasság és frekvencia kapcsolatának bemutatása
Audacity programban generált hangok vizsgálata
A számítógépes program széles frekvenciatartományban alkalmas zenei hangok keltésére. A
hang megszólaltatása mellett a képernyőn kirajzolja a hangintenzitás-idő függvényt
(hanggörbét) és lehetővé teszi a hanggörbe elemzését is.

A diákok által saját hangszeren keltett hangok vizsgálata
A tanári tapasztalatok szerint a diákokat sokkal jobban érdeklik azok a kísérletek, amelyeknek
ők is aktív részesei. Így, ha van jelentkező diák, a hangtani alapkísérleteket érdemes nem
hanggenerátorral, hanem hangszerek használatával bemutatni.
A kísérletben résztvevő diák feladata, hogy saját hangszerén szólaltasson meg mélyebb, majd
magasabb hangot (lehetőleg hasonló erősséggel). Egy másik önkéntes tanuló a hangokat az
Audacity programmal rögzíti, majd a hanggörbéket megfelelően kinagyítjuk és a diákok
önállóan (ha szükséges tanári vezetéssel) elemezik ki a két hang közötti különbséget. Az ábra
ír furulya két különböző magasságú hangját mutatja. A felső hanggörbe a mélyebb (D4), az alsó
a magasabb (C#5) hang rezgésgörbéjét mutatja.
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A diákok, még a zeneileg tájékozatlanok is, a kivetített grafikon és a program segítségével
ismételten visszajátszott hang alapján könnyen rávezethetők, hogy a hangmagasság a
hangrezgés periódusidejével (frekvenciájával) áll kapcsolatban.
A hangok frekvencia-arányának pontos kimérésére órai keretek között sajnos nincs elegendő
idő, de szakköri projektmunkában könnyen megvalósítható.

Hangerősség és amplitúdó kapcsolatának bemutatása az Audacity programmal
A hang erősségének bemutatása az osztályteremben nagyon egyszerűen zajlik: adott
hangszeren (pl. furulyán) ugyanazt a hangot először halkan, majd hangosabban szólaltatjuk
meg, és mindkét hangot az Audacity programmal rögzítjük. A felvételeket egymás mellé vágva
és megfelelően kinagyítva jól látszik, hogy a két hang frekvenciája ugyanaz, de a hangosabb
hang amplitúdója nagyobb.

Különböző hangszerek hangszínének vizsgálata
Köztudott, hogy a különböző hangszerek hangja (és az emberek hangja is) jól
megkülönböztethető egymástól még akkor is, ha ugyanolyan magasságú hangot hallgatunk. A
korábbiakban a tanórán megemlítettük, hogy az egyforma frekvenciájú hangok azért
különböznek, mert a hangos alaphang mellett minden hangszeren megszólalnak az alaphang
felharmonikusai is, Ezek intenzitás viszonyai hangszerenként különbözőek. Az alaphang és
„színező” felharmonikusok együttes hangzása adja a hangszerre jellemző hangszínt. A hangszín
magyarázatának kísérleti illusztrálására az Audacity program hiánypótló.
Szólaltassuk meg ugyanazt a magasságú hangot több különböző hangszeren és rögzítsük
számítógépes programmal! Az ábra különböző hangszerekkel (fentről lefelé haladva: furulya,
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zongora és ír furulya) megszólaltatott, azonos magasságú (A5, azaz f = 880Hz) hang egymás
alá másolt hanggörbéjét mutatja.

A korábbi kísérletek visszacsatolásaként először megbeszéljük a diákokkal, hogy a hangok
ugyanolyan magasságúak, hiszen a grafikonokon a periódushossz minden esetben hasonló., A
hangerősségük eltérő, hiszen az amplitúdók eltérőek (a zongora a leghalkabb). Ezután
természetes a kérdésfelvetés: Mégis mi az oka annak, hogy jellegzetesen másnak halljuk a
különböző hangszerek hangját? A diákok gyorsan rájönnek, hogy a hanghullámok alakja kicsit
eltérő az egyes hangszerek esetében.
Az Audacity lehetőséget ad a hangok frekvenciaspektrumának megvizsgálására is. A program
spektrum-elemző funkcióját használva megtekinthető, hogy a megszólaltatott hangszerek
hangja milyen alaphangból és felharmonikusokból tevődik össze. Az ábra a három vizsgált
hangszer esetén mutatja a program által előállított hangspektrumot. Mindhárom grafikonon
azonos frekvenciához tartozik a legmagasabb csúcs, azaz mindhárom vizsgált hangszer
alaphangja azonos. Hasonlókat mondhatunk a felharmonikusokat jelző csúcsok frekvenciájáról
is. Lényeges különbségek a mellékmaximumok változó magasságában, azaz a felharmonikusok
intenzitás-viszonyaiban vannak. Az egyes hangszerekre jellemző hangszínt az azonos alaphang
mellett különböző intenzitással megjelenő felharmonikusok együttes hangzása adja.
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A hangszerekkel végzett kísérletet érdemes kiegészíteni az Audacity programmal generált f =
880 Hz frekvenciájú szinuszos hanggal is.

A hanggörbe szabályos szinusz-vonal, a
frekvenciaspektrumon egyetlen maximum van.

Vissza >>>
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H2. Pitagorász hangokkal végzett történelmi vizsgálata

(T. Juhász Tünde által kidolgozott fakultatív projektmunka)
Pitagorász munkásságának megismerése, a számok törvényeinek vizsgálata fontos része a
humán műveltségnek is. A diákok számára érdekes és meglepő, hogy a frekvencia-arányok
kimérésével már a Kr.e. 6. században foglalkozott az általuk csak matematikusként ismert
Pitagorász (Püthagorasz).
A hangok frekvencia-arányainak pontos kimérésére órai keretek között sajnos nincs elegendő
idő, de szakköri projektmunkában könnyen megvalósítható az ilyen méréssorozat. Különösen
ajánlható ez a kifejezetten humán érdeklődésű tanulók számára. A mérés nem nehéz és
kultúrtörténeti vonatkozásai még kifejezetten humán osztályban is érdekesek.
Pitagorász a görögök közkedvelt húros hangszerének a
lantnak (Lyra) hangjait megfigyelve, majd saját kísérletekkel
igazolva jutott arra felismerésre, hogy a hasonlóan kifeszített
húrok hangjának magasságát a húrok hosszúsága szabja meg.
Azok a hangok keltik bennünk a harmónia érzetét, ahol a
húrok hossza úgy aránylik egymáshoz, mint a kis egész
számok. Pitagorasz tehát felismerte, hogy az akkordok
hangközei a húrhosszok számarányaival fejezhetők ki.
Azonos feszítettség esetén a húrhosszak 2:1 aránya (fele
hossz) az oktávnak, a 3:2 a kvintnek, a 4:3 a kvartnak felel
meg. Ez volt az első olyan eset a tudomány történetében,
amikor a gyakorlati tapasztalatokat sikerült matematizálni.
A mérés-sorozattal az ő kísérleteit és számításait végezhetjük el – számítógépes segítséggel
kicsit gyorsabban és könnyebben, mint az ókorban. A projektmunkában résztvevő diákok egy
részével elméleti úton kiszámoltathatjuk, hogy mi a dúr-skála hangjainak frekvencia-aránya.
Ehhez elég, ha megmondjuk, hogy az oktáv 2:1, a tiszta kvint pedig 3:2 frekvencia-arányt jelent
(ez volt Pitagorász számolásainak is a kiindulópontja). A diákok másik csoportja egy C-s
furulya segítségével rögzíti a C-dúr skála hangjait az Audacity program segítségével, majd
meghatározzák a hallott hangok frekvenciáit (spektrumelemzéssel). A kapott adatok alapján
kiszámolják, hogy az egyes hangok frekvenciája hogyan aránylik az alaphang (C)
frekvenciájához. A diákok harmadik csoportja gitár húrjának hosszát vizsgálja meg szintén Cdúr skála esetén. A húr hossza fordítottan arányos a frekvenciával, így a hosszmérés
segítségével (és egy kis számolással) meghatározhatjuk a dúr skála frekvenciáinak arányát az
alaphanghoz viszonyítva egy harmadik módszerrel. A három módszer eredményét összevetve
megállapítható, hogy közel azonos eredményre jutunk Pitagorásszal.

Vissza >>>
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H3. A hanghullámok interferenciájának bemutatása különböző módon

Hanghullámok interferenciájának észlelése hangvilla forgatásával
Függőlegesen beállított hangvillát helyezzük fülünk mellé, pendítsük meg és forgassuk nyele,
mint forgástengely körül! Az észlelt hang erőssége ingadozik. A hangvilla teljes körbefordulása
során négyszer maximális erősséggel szól, míg a közbülső helyzetekben elhalkul. A jelenség a
hangvilla rezgő szárai által keltett hanghullámok interferenciájával magyarázható.

A hangvilla szárai rezgés közben BB’ egyenes mentén vagy egymás felé, vagy egymással
szemben mozognak. Amikor mindkét szár egyszerre kifelé mozog, a szárak külső oldalán a
levegőben sűrűsödés, a szárak között ritkulás lép fel. Ekkor az OA és az OA’ irányokban
sűrűsödéssel induló, az OB és OB’ irányokban ritkulással induló hanghullámok terjednek.
Ilyenkor az AA’ és a BB’ irányokban maximális a hangerősség. A CC’ és a DD’ egyenesek
közé eső pirossal jelölt tartomány sűrűsödési helyei közel esnek a kék tartomány ritkulási
helyeihez, így itt a hanghullámok szinte kioltják egymást.

Hanginterferencia bemutatása rezonanciacsővel
Helyezzünk a vízszintesen befogott hangvilla alá alkalmas hosszúságú egyik végén zárt
rezonanciacsövet. A cső hosszát a hangvilla rezgésszáma és a hang terjedési sebessége
határozza meg. A legrövidebb cső belméretének hossza a hangvilla által generált hang
hullámhosszának negyede kell, hogy legyen. Helyezzük a rezonancia cső fölé a hangvillát úgy,
hogy a hangvilla két szárárára illeszkedő sík függőleges vagy vízszintes legyen. A megpendített
hangvilla hangját a rezonancia-cső mindkét esetben felerősíti, így az nagyobb hallgatóság
számára is jól hallható. Fordítsuk el ezután a hangvillát a rezonanciacső fölött 450-os ferde
helyzetbe! A megpendített hangvilla hangja ilyenkor nem hallható.
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Az a) és b) elrendezés esetén a
rezonátorcső erősíti a hangvilla hangját

A 45o-ban elforgatott ferde hangvilla
hangját a rezonancia-cső nem erősíti

A kísérlet bemutatható a két rezonanciacső merőleges elhelyezésével is. A rajzon látható
elrendezésben a két rezonanciacső a hangvilla két különböző, egymáshoz képest ellentétes
fázisú rezgésére rezonál. A két cső úgy szerepel, mint két ellentétes fázisban sugárzó hangforrás
ezért nem hallunk hangot. Ha ezután bármelyik csövet letakarjuk a cső és a hangvilla közé
becsúsztatott kartonlappal, a letakaratlan cső hangját intenzíven halljuk. A kísérletet
megismételhetjük a másik cső letakarásával is, az eredmény ugyanaz. Mivel a hangvilla
frekvenciája állandó a rezonanciacsövekkel felerősített hang is azonos.

Hanginterferencia vizsgálata Quincke-féle csővel
Az interferencia észlelhetőségének feltétele, hogy a tér adott pontjában koherens (állandó
fáziskülönbségű) hullámok találkozzanak. Ilyen koherens hullámok előállítására alkalmas a
Quincke-féle cső. A cső nyílása előtt hangszóró vagy síp kelti a hangot. A cső másik nyílása
előtt elhelyezett mikrofonnal a két irányba „terelt” hang eredő intenzitását mérhetjük. (A
kísérlet megvalósításához hasznos segítség a számítógépes Audacity program. (A program
hanggenerátora külső hangszóróra kapcsolva biztosítja a hangot, a külső mikrofon a csövet
elhagyó hang érzékelését, a program által kirajzolt hanggörbe a jelenség szemléltetését.)
Quincke-cső egyik U alakú szára kihúzható, hosszabbra, rövidebbre állítható. Egyirányú,
folyamatos húzás közben a mikrofonhoz kapcsolt oszcilloszkópon (vagy az Audacity
programmal felvett hanggörbén) periodikus intenzitásváltozást figyelhetünk meg.
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mikrofon

hangszóró
A jelenségnek az a magyarázata, hogy a két U alakú csőben kialakult hanghullámok az egyik
csőhossz folyamatos változtatásakor periodikusan erősítik, illetve gyengítik egymást. Ha a
csőhöz hosszskálát is rögzítünk, akkor a két szomszédos minimum megfigyelése és a
mozgatható csőrész eközbeni elmozdulásának mérése alapján meghatározhatjuk a kísérletben
használt hang hullámhosszát is, nevezetesen: ha az U cső elmozdulása x, az útkülönbség a két
szár miatt 2x, tehát a két szomszédos minimumra s = 2x = .
Megjegyzés:
-

A Quincke-cső működési elve hasonló a Michelson-féle interferométeréhez. (Lásd: a
III. kötet, Fénytan F26. mellékletét).

-

Egyszerű, diákok által elkészíthető Quincke-cső
két azonos, ismert frekvenciájú, λ/2
útkülönbségű hanghullám interferenciájának
(kioltás) kísérleti igazolására.

-

https://www.seattleu.edu//scieng/physics/physics-demos/sound/interference-tube/

Vissza >>>
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H4. Fakultatív kísérletek, mérések álló hanghullámokkal

Az állóhullámok kimutatására, ezen keresztül hullámhossz-mérésre, illetve a frekvencia
ismeretében a terjedési sebesség mérésére több klasszikus kísérleti módszer ismert. Ezek
többsége alkalmas az iskolai körülmények közti bemutatásra is.

Állóhullámok kimutatása Rubens-féle csővel
A Rubens-cső körülbelül 1,5 m hosszú, 4 cm átmérőjű, alkotója mentén lyuksorral ellátott
fémcső. A lyukak átmérője kb. 1 mm, egymástól való távolságuk 25 mm. A cső egyik vége
mereven zárt, másik végére gumimembrán feszül; a csövet a lyuksorral átellenes oldalon, a cső
közepén lévő csőcsonkról gumicsővel a vezetékes gázcsaphoz vagy PB-gázpalackhoz
csatlakoztatjuk. A gázcsapot kinyitva vezessünk a csőbe gázt, és a lyukakon kiáramló gázt
gyújtsuk meg! A gáz nyomását a csap segítségével úgy szabályozzuk be, hogy a vízszintes
csövön a gázlángok magassága egyformán 2-3 cm legyen!
Helyezzünk a cső végét záró gumimembrán elé hangszórót, amit hanggenerátorról vagy a
számítógépes Audacity program hanggeneráló programjáról szólaltatunk meg! A hangforrás
frekvenciájának változtatásával elérhető, hogy a gázlángok magassága periodikusan változzék
a cső mentén. (Ahhoz, hogy a kb. másfél méter hosszú cső mentén több, szépen látható
maximum-minimum alakuljon ki, körülbelül 800-1000 Hz-es hanggal célszerű gerjeszteni a
gumimembránt Elsötétített teremben, ha a lángot konyhasóoldattal megszínezzük, a jelenség
különösen látványos.)

A jelenség magyarázatára abból indulhatunk ki, hogy a gázláng érzékeny a nyomásváltozásra.
A csőben megfelelő frekvenciájú gerjesztő hang hatására állóhullámok alakulnak ki. A
lángmagasság periodikus ingadozása a csőben kialakuló hang állóhullámnak
nyomásingadozását mutatja. Lemérve két minimális lángmagasság távolságát, megkapjuk a
hang hullámhosszának felét (λ/2) Innen a hang frekvenciájának ismeretében a hang terjedési
sebessége meghatározható (𝑐 = 𝑛𝜆).
Megjegyzés:
-

A gázláng használata miatt a kísérlet bemutatását csak szaktanár végezheti!
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-

A cső túlzott felmelegedését elkerülendő a jelenséget célszerű néhány perc alatt
bemutatni.

-

A kísérletről számos videofelvétel található a video megosztó portálokon,

-

pl. https://www.youtube.com/watch?v=eD1DAWl-KGU

Állóhullámok Kundt-csőben
Levegővel (esetleg más gázzal) töltött csőben kialakult hang állóhullámok bemutatására
szolgáló klasszikus taneszköz a Kundt-cső. Az 1866-ban leírt eszköz egy néhány cm átmérőjű
kb. 1m hosszú üvegcső, amit vízszintes helyzetben deszkalapra rögzítenek. A csőbe finomra
reszelt száraz parafaport, szórnak és azt a cső hosszában rázogatással szétterítik. A cső egyik
végébe parafakorongot illesztenek, amit a hozzá rögzített könnyű nyéllel lehet pozícionálni a
cső hosszában (a parafakorongnak nem szabad szorulnia a csőben, hogy mozgatható legyen).
A mai technikai adottságok mellett a hang keltésére, hanggenerátorral vagy számítógépes
Audacity programmal meghajtott hangszórót célszerű használni. Ilyenkor a hangszóró elé a cső
végére gumimembránt feszítünk. A hangszóró bekapcsolása után a cső túlsó végét záró
dugattyút finoman tologatva, esetleg a hang frekvenciáját változtatva, megkeressük azt a
helyzetet, amikor a csőben a parafareszelék periodikus mintázatba rendeződik. Ez jelzi, hogy a
csőben az adott hangfrekvencia és levegőoszlop-hossz mellett hang állóhullámok alakultak ki.

A csőben szabályosan ismétlődő szakaszain az élénken mozgó parafaszemcsék felmagasodó
alakzatokat képeznek, a köztük lévő tartományokban a szemcsék nem mozognak, leülnek a cső
aljára. A parafaszemcséket a hanghullámban rezgő levegőmolekulák hozzák mozgásba azokon
a helyeken, ahol az állóhullámban a kitéréshullám duzzadóhelyei vannak. (Itt érdemes
megjegyezni, hogy a parafarészecskék függőleges irányú mozgása a vízszintesen haladó
longitudinális hanghullámban másodlagos effektus eredménye. A jelenséget Rayleigh a
gázrészecskék hőmozgásának és hosszirányú rezgésének, továbbá a csőfalnak együttes hatására
kialakuló örvényekkel magyarázta.)
A parafapor mintázatának periódus távolságát lemérve a csőben, megkapjuk a hanghullámhossz
felét, amiből meghatározhatjuk az adott frekvenciájú hullám terjedési sebességét levegőben.
Megjegyzés:
-

A kísérlet során érdekes megfigyeltetni a diákkal a hasonlóságot a rögzített végű húron
kialakuló állóhullámok és a húr hossza, valamint a levegőt tartalmazó, zártnak
tekinthető csőben kialakuló állóhullámok és a lebegőoszlop hossza között.

-

A Kundt-csöves kísérlet alkalmas a hang különböző gázokban (pl. CO2, vezetékes
földgáz) való terjedési sebességének meghatározására. A hangforrás rezgésszámának
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ismeretében, valamint a hullámhossz közvetlen mérésével a terjedési sebesség a 𝑐 = 𝜆𝑓
összefüggésből adódik.
-

Különböző gázokban terjedő hang sebességek arányát a hullámkeltő frekvenciájának
ismerete nélkül is meghatározhatjuk. Ha ugyanis a kísérletet például levegővel, majd
széndioxiddal telt csővel végezzük el, akkor a rögzített rezgésszám mellett fennáll a

c1/c2 = 1/2 arány. Feltéve, hogy például c1 ismert, 1 és 2 megmérésével c2
egyszerűen adódik.
-

A Kundt-csővel végzett kísérlet klasszikus változatában hangforrásként fémpálcák
hangfrekvenciás sajátrezgéseit, illetve a cső elé helyezett sípot használtak. Az előbbi
lehetőséget teremt arra is, hogy a Kundt-cső kísérlet segítségével fémpálca mechanikai
anyagjellemzőit határozzuk meg. Ez volt az 1978-as tanévi OKTV ELTE-én
megrendezett kísérleti fordulójának egyik feladata is.

Az állóhullámképnek gyakran jól megfigyelhető finomszerkezete van. Ennek kialakulása máig
is vitatott, magyarázatára sokféle elmélet található az irodalomban.

OKTV kísérleti versenyfeladat (1978)
A versenyzőknek a kiadott fémrúd mechanikai paramétereit kellett meghatározni, mérleg,
tolómérő és Kundt-cső segítségével. A fémrudat, aminek végén a Kundt-csőbe illő könnyű
parafa korong volt rögzítve, fel kellett használni arra, hogy hangfrekvenciás rezgései
állóhullámokat keltsenek a Kundt-csőben. Ehhez a rúd végén lévő koronggal le kellett zárni a
Kundt-cső nyitott végét, majd a rúd közepén kialakított befogási pontot az asztalhoz kellett
rögzíteni. Ha ezután a rendelkezésre álló gyantás vászondarabot hosszanti irányban végig
húzták a fémrúd szabad végén, akkor a rúd jellegzetes hangot adott, amire a Kundt-csőben lévő
levegőoszlop rezonált és a csőben a parafareszelék állóhullámokra utaló jellegzetes mintázata
jelent meg.

A parafareszelék csomópontjainak távolságát lemérve meghatározható lett a fémpálca
rezgéseinek megfelelő frekvenciájú hanghullámok hossza levegőben. Ismerve a hang terjedési
𝑚

sebességének értékét levegőben (𝑐 ≈ 340 𝑠 ), adódott a közepén rögzített, két végén szabad
pálca sajátrezgésének frekvenciája, illetve a pálca hosszát lemérve a longitudinális állóhullám
fémbeli hullámhossza, továbbá a hangfrekvenciás rezgés terjedési sebessége is a fémben. A
rúdban terjedő longitudinális hullám terjedési sebességének formulája abban az időben még a
gimnáziumi tananyag része volt, a terjedési sebesség és a fém Young-moduluszának
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𝐸

összekapcsolása (𝑐 = √𝜌) nem okozott nehézséget. A rúd tömegét és a rúd geometriai adatait
leérve a fém 𝜌 sűrűsége is meghatározható.

Vissza >>>
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H5. Kissé eltérő frekvenciájú hanghullámok interferenciája – lebegés

Kissé eltérő frekvenciájú hullámok interferenciája ún. „lebegést”, azaz periodikusan változó
intenzitású hullámot eredményez. A jelenség hanghullámokkal élményszerűen demonstrálható.

Lebegés bemutatása hangvillákkal
A lebegést általában az egymástól kevéssé eltérő frekvenciájú rezonátoros hangvillákkal
mutathatjuk be, olyanokkal, amelyekre |𝑣1 − 𝑣2 | ≪ 𝑣1 , 𝑣2 .
Két külön-külön rezonátordobozzal ellátott és azonos rezgésszámú hangvilla közül az egyiket
„hangoljuk el” például oly módon, hogy egyik szárának a végére néhány menetnyi drótot
csévélünk! Ezután állítsuk a rezonátorokat nyílásukkal egymással szembe, és pendítsük meg
mindkét hangvillát! Azt tapasztaljuk, hogy a hallható hang erőssége periodikusan változik,
lüktet. Ez az interferenciajelenség a rezgéstanból már ismert lebegés (lásd: MR3. és MR13.). A
lebegési frekvenciát az elhangolás mértékének változtatásával növelhetjük, illetve
csökkenthetjük.

Lebegés legegyszerűbb bemutatása borospoharak koccintásával
Vékony üvegből készült harang alakú, talpas borospoharakat összekoccintva lebegő csengő
hangot hallunk. A hang magasságát a poharakba töltött folyadék mennyiségével
szabályozhatjuk. A koccintás hangjának intenzitás-idő függvényét az Audacity felvételen
tanulmányozhatjuk. A poharak összekoccintásának hanggörbéje jellegzetesen ingadozó
lebegési görbét mutat.

Lebegés bemutatása gitárhúrokkal (T. Juhász Tünde feldolgozása alapján)

A fizikai kísérletek érdekesebbé tehetők, ha a tanári kísérletezést alkalmanként diákok kísérleti
bemutatója helyettesíti. A hangtani jelenségek bemutatása erre jó lehetőségeket kínál. A legtöbb
osztályban van olyan diák, aki játszik gitáron és ismeri is hangszerét. Őket érdemes megkérni
a gitárhúrok lebegésének bemutatására. Ehhez a gitár két húrját kissé el kell hangolni az ideális
beállítástól úgy, hogy mindkettő majdnem ugyanazon hangon szólaljon meg. Ha ezután
egyszerre pendítjük meg a két húrt, jellegzetesen lüktető (periodikusan elhalkuló majd
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felerősödő hangot hallunk. Vegyük fel a lebegő hangot Audacity program segítségével! Az
egyszerre szóló két húr lebegő hangjának intenzitás-idő függvénye a számítógép képernyőjén
megjeleníthető és mennyiségi viszonyait tekintve is vizsgálható.

Gitárhúrokkal létrehozott lebegés Audacity felvétele (T. Juhász Tünde)

A számítógépes hanggörbén jól megfigyelhető a lebegés (a hang intenzitás periodikus
változása), és hang csillapodása (az intenzitás-maximumok csökkenése) is. A grafikon jó
egyezésben van a kísérlet során hallott hangérzetünkkel. (a grafikonhoz tartozó hangfelvétel a
program segítségével tetszés szerint visszajátszható.)

Érdeklődő osztályban a jelenséget, illetve az Audacity-felvételt érdemes szakköri keretben
tovább elemezni. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a két hanghullám amplitúdója
egységnyi, azaz a lebegéskor két szinuszosan változó függvény összegét halljuk:
𝑦1+2 = 𝑦1 + 𝑦2 = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓1 𝑡) + 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓2 𝑡)
Kihasználva a
𝛼+𝛽
𝛼−𝛽
) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
)
𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝑠𝑖𝑛(𝛽) = 2𝑠𝑖𝑛 (
2
2
trigonometriai azonosságot kapjuk, hogy
𝑦1+2 = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓1 𝑡) + 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓2 𝑡) = 2𝑠𝑖𝑛 (2𝜋

𝑓1 + 𝑓2
𝑓1 − 𝑓2
𝑡) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑡)
2
2

A lebegés hangintenzitás-függvénye tehát két részből áll: az első, szinuszos rész felel a hallható
hang frekvenciájáért, amely 𝑓ℎ𝑎𝑙𝑙ℎ𝑎𝑡ó =

𝑓1 +𝑓2
2

. A második, koszinuszos tényező az úgynevezett

burkológörbe, amely a hallható hang intenzitásának változását, azaz a lebegés jelenségét
mutatja. Ha észrevesszük, hogy a burkológörbe egy periódusa alatt 2 periódusnyi lebegést
hallunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a lebegés frekvenciája
𝑓𝑙𝑒𝑏𝑒𝑔é𝑠 = |𝑓1 − 𝑓2 |
E képlet igazolásához először a két húr hangját külön-külön kell rögzíteni Audacity
programmal és spektrumelemzéssel meghatározni a két frekvencia értékét (𝑓1 = 325 𝐻𝑧,
illetve 𝑓2 = 319 𝐻𝑧). Ezután a lebegés görbéjéhez visszatérve és megmérjük a lebegés
periódusidejét (kijelöltünk a grafikonon két egymást követő minimum közötti részt, és
leolvastuk a kijelölés hosszát).

174

Lebegés periódusidejének kimérése.

A lebegés periódusidejéből (T = 0,165s) kiszámolható a lebegés frekvenciája:
𝑓𝑙𝑒𝑏𝑒𝑔é𝑠 =

1
1
=
= 6,06 𝐻𝑧
𝑇 0,165

ami hibán belül egyezik a két eredeti hang frekvenciájának (325 Hz és 319 Hz) különbségével.

Vissza >>>
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H6. Fakultatív kísérletek a rezonanciajelenségek tanulmányozására

Két hangvilla rezonanciája
Állítsunk szembe rezonátordobozuk nyitott oldalával egymás felé fordítva két, egyenlő
frekvenciájú hangvillát! Pendítsük meg az egyik hangvillát, és 10-15 másodperc múlva
ujjunkkal hozzáérve fojtsuk el! A másik hangvilla tovább szól. Ez utóbbi rezonancia révén
energiát vett át az előzőtől.
Megjegyzés:
-

Audacity programmal rögzítve az először megpendített, majd a rezonancia révén
rezgésbe jött másik hangvilla hangját, a hanggörbék analízisével meggyőződhetünk,
hogy a két frekvencia hibán belül azonos.)

-

A kísérletben valójában levegőoszlop rezonanciájáról van szó. A rezonáló doboz
ugyanis éppen olyan hosszú, hogy a benne kialakult "alaphang" a hangvillára rezonál.
Ennek az a feltétele, hogy a doboz hossza a hangvillahang hullámhosszának
negyedrészével legyen egyenlő (𝑙 = 𝜆⁄4).

Üregrezonátorok
Légoszlopok, üregek a saját frekvenciájukkal megegyező frekvenciájú hangra rezonálnak, a sok
frekvenciából „összekevert” hangból felerősítik (kiemelik) a sajátfrekvenciájú hangot. A
fénykép közel gömb alakú, úgynevezett Helmholtz-féle üregrezonátor-sorozatot mutat. Ha
ilyen gömb-rezonátort a kisebbik nyílásával a fülünkhöz közelítünk, akkor a külvilág „kevert”
hangjából a rezonátor sajátfrekvenciájával megegyezőt halljuk legerősebben.

Az egyetem szertárában Eötvös Loránd egykori kísérleti eszközeként őrzött, rezonátorral felszerelt fém félgömb
hangjának számítógépes elemzése.

A muzeális értékű, mívesen kivitelezett demonstrációs eszköz fotóját az ábra mutatja. A
filcréteggel bevont fakalapáccsal megütve a fém félgömböt, kellemes, zengő hangot hallunk.
Az eszköz közelébe tartott mikrofon és az Audacity számítógépes szoftver segítségével
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grafikusan megjeleníthetjük,
frekvenciaspektrumát

és

ennek

alapján

elemezhetjük

a

gong

hangjának

Eötvös muzeális értékű eszköze (a) és hangjának összetett frekvenciaspektruma (b).

A fotón a fémgömb mellett látható rezonátorcsőben dugattyú mozgatásával változtatható a
levegőoszlop hossza. A dugattyú különböző állásánál a rezonátor más-más frekvenciákat erősít
fel. A hanghatás változását fülünkkel jól érzékelhetjük, de a frekvenciaspektrum
megváltozásával is demonstrálhatjuk.

A gong frekvenciaspektruma a rezonátor különböző beállításai esetén.

Vissza >>>
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H7. Hangtani Doppler-effektus matematikai leírása és igazolása
mérőkísérlettel

(T. Juhász Tünde munkája)
A Doppler-effektus a hangtan egyik érdekes jelensége, ami a gyakorlati alkalmazások mellett
(pl. trafipaxos sebességmérés) a modern fizikában is kiemelt jelentőségű. Ez utóbbiként
gondoljunk a csillagok fényének „vörös-eltolódására”, ami a Világegyetem tágulására, illetve
visszafelé extrapolálva az ősrobbanásra utal. A Doppler-effektus tanítását ez teszi igazán
fontossá, a lényeg megértéséhez azonban a jelenség hangtani feldolgozása az első fontos lépés.
A hétköznapi tapasztalatok és a jelenség tantermi kísérleti bemutatása után a megfigyelések
összegzése és a Doppler-effektus lényegének megfogalmazása a feladat: Ha a hangforrás és a
megfigyelő egymáshoz viszonyítva mozog, az érzékelő a hang frekvenciáját a relatív
sebességtől függően magasabbnak vagy mélyebbnek érzékeli, mit a forrás saját frekvenciáját.
Közeledés esetén a hang érzékelt frekvenciája nagyobb, távolodás esetén kisebb. Érdeklődő
osztályban ezt kiegészítjük a mozgás sebessége, a hangforrás saját frekvenciája és az érzékelt
frekvencia kapcsolatát leíró matematikai összefüggés levezetésével, az összefüggés néhány
feladat megoldására történő alkalmazásával, és nem utolsó sorban a formula igazságának
kísérleti bizonyításával is.
A Doppler-effektust leíró összefüggés levezetéséhez abból indulhatunk ki, hogy bármely
közegre jellemző a hang terjedési sebessé gének értéke. Ez független attól, hogy a hangforrás
vagy az észlelő áll vagy mozog a közebben. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egységnyi idő
alatt a hang a kibocsátás helyétől azonos távolságra jut el. Egységnyi idő alatt ez a távolság
megegyezik a c hangsebesség számértékével. Ha a forrás által kibocsátott rezgések
periódusideje T, a hangforrás frekvenciája f = 1/T, a hanghullám hullámhossza λ= c/f. A
pontszerű hangforrásból minden irányban egységnyi idő alatt szétterjedt hullámokat az A.) rajz
szemlélteti. A koncentrikus körök a hullám azonos fázisú pontjait (pl. hullámhegyek) jelölik,
ezek sugár menti távolsága a hullámhossz.
Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a hullámforrás a kezdeti O pontból indulva jobbra mozog
v sebességgel, és az ott álló megfigyelő saját helyzetéből vizsgálja a kibocsátott hang
hullámhosszát és frekvenciáját. Az új helyzetben nem változik meg sem a közegbeli
hangsebesség, sem hang időegység alatt megtett távolsága, sem a forrás által kibocsátott hang
frekvenciája. Az észlelő annyit állapíthat meg, hogy a mozgó hangforrás által kibocsátott
hanghullám minden hullámhossznyi szakaszára vonatkozóan, hogy az utolsó rezgésfázis
kibocsátása pillanatában a forrás 𝑠 = 𝑣𝑇 távolsággal előrébb kerül a hangterjedés irányába. Ez
azt jelenti, hogy a hang eredeti 𝜆 hullámhossza (az azonos fázisú pontok távolsága) a hangforrás
által megtett s távolsággal megrövidül:
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𝜆∗ = 𝜆 − 𝑣𝑇

ahol 𝜆∗ a megváltozott, 𝜆 az eredeti hullámhossz, v a hangforrás mozgási sebessége, T a
hangrezgés ideje. A hullámhossz megváltozása a megfigyelő által közvetlenül érzékelt
hangmagasság (frekvencia) változását is magyarázza. Az egyenletben szereplő mennyiségeket
𝑐
𝑐
átírva (a 𝜆 = 𝑓 , 𝑓 = 1/𝑇 továbbá 𝜆∗ = 𝑓∗ összefüggések felhasználásával) megkapjuk a
megfigyelő által tapasztalt hangfrekvencia értékét a kibocsátási hangfrekvencia, a közeg
hangsebessége és a forrás sebességének függvényében
𝑓∗ = 𝑓

𝑐
𝑐−𝑣

Hasonló okoskodással megvizsgálhatjuk az álló megfigyelőtől távolodó hangforrás
hullámhossz és frekvenciaváltozását is. A kapott formulákban csak a sebesség előjele változik
meg. Hasonlóan okoskodhatunk az álló hangforrás és a hozzá közeledő vagy tőle távolodó
megfigyelő esetén is. Ilyen módon a Doppler-effektusra vonatkozó általánosított formulák a
következők:
𝑣

𝑐

𝜆∗ = 𝜆 ± 𝑓 , 𝑓 ∗ = 𝑓 𝑐±𝑣

A Doppler-formula kísérleti igazolása
Az Audacity program használatával bármelyik iskolában is megvalósítható a Doppler-effektus
kísérleti alapon történő kvantitatív tárgyalása. A kísérlet során egy állandó sebességgel (pl. 50
km/h-val) közelítő, mellettünk elhaladó, majd távolodó autó folyamatos kürtölésének hangját
(tehát álló megfigyelő és mozgó hangforrás esetét) vizsgáljuk. A kürt hangját Audacity
mérőprogrammal rögzítjük, majd a hangfelvételt a program segítségével kiértékeljük. A
szokatlan kísérlet természetesen nem végezhető el a tanteremben és a kiértékeléssel együtt
nehezen szorítható be 45 perces tanórába, ezért célszerű a diákok aktív bekapcsolásával,
fakultatív projektmunka keretében feldolgozni. (A tapasztalat szerint a diákok érdeklődését
felkelti a szokatlan kísérlet, és motiválja az aktív részvétel, így általában szívesen vállalják az
iskolán kívüli közös munkát.)
A kísérlet gondos előkészítéssel (tervezéssel kezdődik). Meg kell találni a kísérlet elvégzésére
alkalmas helyszínt, (legalább 500 m hosszú, egyenes, forgalomtól elzárt útszakaszt, biztosítani
kell egy autót, az álladó sebesség tartására képes gyakorlott vezetővel, ki kell jelölni az autó
indulási pontját, a mérés helyét, ki kell osztani a mérésben résztvevők feladatait. Az
előkészületek után kerül sor a mérőkísérletre. Ez ritkán sikerül elsőre, ezért megismétlésére is
számítani kell. A mérés során a munkacsoportoknak meg kell határoznia a közeledő, majd
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távolodó hangforrás frekvenciájának változását, és ebből a Doppler-formula ismeretében ki kell
számítani a kürtölő autó haladási sebességét. A számított és a kísérlet során az kocsi
sebességmérő műszerén leolvasható sebesség egyezése a Doppler-effektust, illetve a Dopplerformula érvényességét igazolja. (A kocsi sebességét a kísérlet során az autóban utazó két diák
figyelte és jegyezte)
A kísérlet kiértékelése a diákok által a korábbi hangtani kísérletek során már megismert
Audacity programmal történik.
Ha az in situ kísérletezésre nincs lehetőségünk, a leírt kísérlet kiértékelése előre elkészített
hangfelvétel alapján is elvégezhető. Az ábra kb. 60 km/h sebességgel haladó autó folyamatos
kürtjeléről készített felvétel hanggörbéjét mutatja. (A kísérletről készült videó és a hangfelvétel
letölthető a megadott web címről.)
A Doppler-effektus kvantitatív igazolását szolgáló kísérleti projekt kiértékelését a bemutatott
hangfelvétel feldolgozása illusztrálja. Cél a közeledő, majd távolodó hangforrás megváltozó
hangfrekvenciájának meghatározása, majd a frekvenciakülönbségből kiindulva az autó
sebességének meghatározása. Az így számított sebesség és az autó sebességmérőjéről leolvasott
sebesség egybevethető.
A kürt hangjának frekvenciáját a számítógépes hanggörbe segítségével határozzuk meg.

Hangfelvétel Doppler-effektusról (fent), a közeledő (bal alsó) és távolodó (jobb alsó) hangforrás spektrumának
elemzésével.

Ahhoz, hogy a közeledő hangforrás frekvenciáját (f1) meghatározzuk, jelöljünk ki a felvétel
első feléből egy szakaszt, majd végezzünk rajta spektrumelemzést. A távolodó hangforrás
frekvenciája (f2) is meghatározható, ehhez a felvétel második szakaszának egy részét
használjuk. A spektrumelemzésből érdemes jól megtalálható csúcsot választani, ez esetünkben
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a leghangosabb csúcs, ami 𝑓1 = 2954 𝐻𝑧 és 𝑓2 = 2676 𝐻𝑧 értékeket ad. A frekvenciákra
vonatkozó képletek:
𝑓1 =

𝑐
𝑐
𝑓𝑜 é𝑠 𝑓2 =
𝑓
𝑐−𝑣
𝑐+𝑣 𝑜

ahol c a hangsebesség, v pedig a hangforrás (azaz az autó) sebessége. A képletekből az autó
sebessége kifejezhető:
𝑓

𝑓

𝑣 = 𝑐 (1 − 𝑓𝑜 ) , valamint 𝑣 = 𝑐 (𝑓𝑜 − 1)
1

2

Ezekből a képletekből úgy tűnik, hogy a sebesség meghatározásához szükségünk van a
hangforrás álló helyzetben hallható frekvenciájának (fo) mérésére is. Ez természetesen könnyen
megtehető, de matematikában tehetségesebb diákoknak érdemes azt is megmutatni, hogy a
sebességre kapott két egyenlet jobb oldalának egyenlővé tétele után azt kapjuk, hogy:
𝑓𝑜 =

2
1 1
+
𝑓1 𝑓2

azaz az álló helyzetben hallható frekvencia a közeledéskor és távolodáskor hallott két
frekvencia harmonikus közepe (így újabb mérés nélkül a már meghatározott két frekvenciából
számolható). Esetünkben
𝑓𝑜 =

2
1
1
+
2954 2676

≈ 2808 𝐻𝑧

Most már visszatérhetünk az autó sebességének kiszámolásához. Ehhez szükség van a
hangsebességre, számoljunk 𝑐 = 340 𝑚⁄𝑠 értékkel
𝑣 = 𝑐 ∙ (1 −

𝑓𝑜
2808
) = 340 ∙ (1 −
) = 16,8 𝑚⁄𝑠 = 60,4 𝑘𝑚⁄ℎ
𝑓1
2954

ami megfelel az előzetes elvárásunknak.
A Doppler-effektus vizsgálata az Audacity programmal egyszerű, és szép, pontos eredményt
ad. Ezzel a jelenséget nemcsak elméletileg tudjuk levezetni és számolni, hanem mérni is tudunk
vele, ami segít a diákok tudásának elmélyítésében.

Vissza >>>
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H8. Harangok, csengők, borospoharak hangja

A harangok, csengők ősi hangforrások, jellegzetes és erős hangjuk miatt kultikus célokra és
üzenetek közlésére használták a távolkeleti kultúrákban és Európában egyaránt. A hagyomány
ma is él, gondoljunk a templomi harangszóra, ami a delet jelzi (és egyúttal az 1456-os
nándorfehérvári diadalra emlékeztet), istentiszteletre, imára hív. A harangok és csengők
egyúttal hangszerek is, hangjuk kellemes hangérzetet kelt. Az ütéssel megszólaltatható idiofon
hangszerek közé tartoznak. A harangok, csengők szerepet kapnak különböző zenei művekben,
de Európában a középkor óta elterjedt harangjátékok önálló szabadtéri zenei élményt is adnak.
(A harangjáték mintájára az osztályban is zenélhetünk csengők és harangok helyett
üvegpoharak ütögetésével. A poharak jól hangolhatók megfelelő vízmennyiségű betöltésével.)
A harangot és a csengőt nem csupán zenészek használják, de a pásztorok is. Ha a vezérállat
nyakába csengőt vagy fémlemezből hajlított kolompot akasztottak, annak a hangja összetartotta
a nyájat, és a pásztornak is jelezte merre mennek az állatok.
A harangok, csengők fizikai szempontból speciálisan görbült rezgő lemezeknek tekinthetők.
Hangjuk, méretük és alakjuk széles skálán változik. Az Európában közismert harang formája
hengerszimmetrikus, alul nyitott, felfelé szűkülő boltozatosan záródó forma. A nagyobb
harangokat bronzból öntik, a kis méretű csengőket sík fémlemezből préselik, A harang
megszólaltatásának módja a harang méreteitől függ. Leggyakrabban a harang zárt végét fixen
rögzítik egy vízszintesen tengelyezett lengő szerkezethez. A harangot a tartószerkezettel együtt
hozzák lengésbe. A harang belsejében, annak középvonalában szabadon függesztik fel a fémből
készített ütőrudat vagy harangnyelvet. Harangozáskor a harang, a tartószerkezetével együtt
billeg, miközben a közepén lógó tehetetlen nyelvnek nekiütődik a harang alsó pereme. Az ütés
hatására a harang fém fala rezgésbe jön, körkörös állóhullámok alakulnak ki rajta. A megütés
helyén a rezgés maximális. Az állóhullámok hullámhossza a felfelé szűkülő harang kerületének
csökkenése miatt változik. A kerületi csomópontokból kiinduló csomóvonalak a fent harang a
csúcsán találkoznak. A harang hangjának gazdagságát a sokféle sajátrezgés együttese adja meg.
A harangozás módját és a lehetséges kerületi állóhullámok rajzolatát az ábra szemlélteti.
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A harangok, csengők és az ezekhez hasonlóan hangot adó üvegpoharak vizsgálata hálás iskolai
projekt-téma lehet. Jól összekapcsolható benne a fizikai hangtan, a zene, a kultúrtörténet és a
néphagyomány.

Vissza >>>
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H9. Ultrahang – hang, amit nem hallunk

(fakultatív tananyag)
A 20 Hz-től 20000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományba eső mechanikai rezgéseket fülünk
hangként érzékeli. Az ennél kisebb frekvenciájú, (infrahangokat) vagy ezt meghaladó
frekvenciájú rezgéseket (ultrahangokat) közvetlenül nem halljuk, de műszerekkel ki tudjuk
mutatni és így vizsgálni is tudjuk őket. Az utóbbi közel száz év alatt elvégzett kutatások
eredményeit felhasználva napjainkban az ultrahangnak számos gyakorlati alkalmazása van. Az
ultrahang érdekességei és alkalmazási területei érdekes fakultatív kiegészítést kínálnak a
tantervi hangtani ismeretek kiegészítésére.

Az ultrahang előállítása
Az első ultrahangot adó hangforrás elkészítése Sir Francis Galton 19. századi angol tudós
polihisztor (Darwin unokatestvére) nevéhez fűződik (Galton-síp). Galton gondosan
tanulmányozta a hangszerként használt sípok működését és ennek alapján tervezte meg
ultrahang-sípját. Galton kis méretű, de precízen megtervezett és kivitelezett zárt végű ajaksípot
készített.

A Galton-síp szerkezete

A sípba befújt levő kör alakú szűk nyíláson áthaladva, nagy sebességgel ütközik a nyílással
szemben lévő vékony körkörös ékbe. Az akadályba ütköző levegő örvényes áramlása
periodikus nyomásingadozást okozva rezgésbe hozza a síp akadály mögötti csőszerű, zárt
részében lévő levegőt. A zárt végű ajaksípokban a levegőoszlop L hossza a síp alaphangjának
megfelelő hullámhossz negyede. A Galton által szerkesztett síp esetén a légoszlop hossza
mikrométercsavar állításával kb. 1 mm-től 1-2 cm-ig változtatható. Galton ultrahang-sípjának
alapfrekvenciája így meghaladta a 50000 Hz frekvenciát.
Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a Galton-sípot ma is elterjedten használják kutyák
idomításánál. A kutya jól hallja az emberi fül számára nem érzékelhető ultrahangot. A síp
beállításával a kutya gyorsan megismeri a gazda sípjának egyedi hangmagasságát, és némi
tanítás után sípjelekkel irányítható. A kereskedelemben kapható Galton-féle kutyasíp fotóját
és a síp Audacity programmal vizsgált hangspektrumát az ábra mutatja. A spektrum jobb
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oldalán megfigyelhető maximum frekvenciája közel 20700 Hz (az Audacity program mérési
frekvencia-határa kb. 22000 Hz).

Az ultrahang modern gyakorlati alkalmazásához fontos, hogy a forrás kellően nagy és jól
szabályozható intenzív ultrahang-hullámot biztosítson. Ezeknek az igényeknek megfelelő
ultrahang-generátorok
működése
bizonyos
kristályok
piezoelektromos,
illetve
magnetostrikciós tulajdonságán alapul.
Az ultrahangforrásként elterjedten használt kvarc-kristály generátor működése a
piezoelektromosság jelenségén alapul. Az elektromos térbe helyezett kvarckristály rugalmasan
deformálódik, így váltakozó elektromos térrel mechanikus rezgésbe hozható. Ha az elektromos
rezgés frekvenciája megegyezik a kristály sajátfrekvenciájával, rezonancia révén a rezgés
annyira felerősödik, hogy intenzív ultrahangforrásként használható. (A kvarckristály
piezoelektromoságával és rezgéseivel a ERH4. mellékletben, a kvarcóra működése kapcsán
foglalkozunk.)
A ferromágneses anyagokra jellemző, hogy belső szerkezetük és ahhoz kötött mágnesességük
megváltoztatható, ha az anyagot erős külső mágneses térbe helyezzük. Néhány ilyen anyag
esetén az átmágneseződés mechanikai deformációval jár együtt – ez a jelenség a
magnetostrikció. Ilyen ferromágneses anyag például a tiszta nikkel, a vas és számos ötvözetük
is. Ha vékony nikkel rudat szolenoid tekercs tengelyében helyezünk el és a tekercsbe alkalmas
frekvenciájú váltakozó áramot vezetünk, a nikkelrúd periodikusan megrövidül, illetve
meghosszabbodik, azaz hosszirányú rezgésre kényszerül. Ha a kényszerrezgés frekvenciája
megfelel a nikkel-rúd longitudinális sajátfrekvenciájának, a rezgés felerősödik. Az ultrahangfrekvencián rezgő rúd ultrahang-forrás.
A piezoelektromos hatás vagy a magnetostrikció elvén működő korszerű ultrahang-generátorok
gyakorlati szempontból fontos sajátsága, hogy a keltett ultrahang energiasűrűsége igen nagy
lehet, meghaladhatja a 100 W/cm2s értéket is. (Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy
egy ágyú elsütésekor keletkező dörej hangenergiája közvetlenül az ágyú mellett mindössze
0,005 W/cm2s.)
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Az ultrahang gyakorlati alkalmazásai
Az ultrahang a hallható hanghoz hasonlóan különböző közegben különböző sebességgel terjed,
emiatt a közeghatárokon visszaverődik. Gyakorlati alkalmazása a terjedő és visszavert hang
tulajdonságainak megfigyelésén alapul.

A delfinektől tanult ultrahangos mélységmérő és tengeri radar
Az ultrahang talán első sikeres alkalmazásaként tartják számon a Titanic luxusgőzös 20. század
eleji katasztrófája után a tengerjáró hajókra felszerelt ultrahang-radarok alkalmazását. Az ötlet
alapját valószínűleg a denevérek és a delfinek ultrahangokkal történő környezetérzékelése adta.
A két állatfaj nagyon különböző környezetben él: a denevérnek sötét barlangi üregekben
repülve kell biztosan tájékozódnia, a delfineknek tengervízben, rossz látási körülmények közt
kell elkerülni a cápákat, felismerni a fajtársakat és megtalálni a táplálékul szolgáló kisebb
halakat. Mindkét állatfaj ultrahang-hullámok segítségével tájékozódik a maga környezetében
és ultrahangon kommunikál társaival is. A tájékozódás alapja az, hogy az állat irányított
ultrahanghullámokat bocsát ki különböző térirányokba és érzékeli, ha azok valamilyen
környezeti tereptárgyról (kőszikla, tengerfenék, valamilyen kisebb-nagyobb mozgó objektum)
visszaverődnek hozzá.
A múlt század mérnökei a tengerjáró hajók aljára irányított ultrahang-nyalábot kibocsátó forrást
és ultrahang-érzékelőt szereltek fel. A forrás rövid ultrahang impulzusokat sugárzott a mélybe,
az érzékelő felfogta a tengerfenékről visszaverődő jeleket. Az ultrahang-impulzus kibocsátása
és a visszavert jel érzékelése közti időtartamot meghatározva, az ultrahang tengervízbeli
terjedési sebességének ismeretében következtetni lehetett a hajó alatti vízmélységre. A
módszert később továbbfejlesztették, így a hajók a víz alatti környezet bármely irányából tudtak
információkat szerezni az útjukba eső esetleges akadályokról is.

Fémöntvények, gépalkatrészek belső szerkezeti hibáinak (repedéseinek)vizsgálata
A tengeri mélységmérés elvén működik a fémipari termékek anyagszerkezeti hibáit (pl.
repedések, üregek, öntési hibák stb.) ellenőrző ultrahang-vizsgálat is. A kisebb alkatrészek,
munkadarabok belső szerkezetének vizsgálatára bevált eljárás a röntgenvizsgálat. Hidak, ipari
tartályok, daruk nagyméretű, (esetenként sok tonnás egységeinek) átvizsgálása azonban
röntgennel lehetetlen. Ilyen esetekben alkalmazzák az ultrahangos vizsgálatot. Az anyagot
koncentrált ultrahang-impulzusokkal pásztázzák át. Ha az anyag hibátlan, az ultrahang közel
5000 m/s sebességgel egyenesen, zavartalanul halad az anyagban, egészen annak külső
határfelületéig, ahonnan egy része visszaverődik, a más része pedig kilép a környezeti levegőbe.
A visszavert hullám észlelésének időpontjából és a hullám gyengült intenzitásából a vizsgálatot
végző technikus már tudja, hogy az anyag hibátlan-e. Tegyük fel például, hogy az ultrahang
útjában hajszálvékony belső repedés, vagy öntéskor bennmaradt gázbuborék van az anyagban!
Az ultrahang egy része a hiba első határfelületén áthaladva visszaverődik. A továbbhaladó rész
átmegy a repedést (buborékot) kitöltő gázrétegen, majd a hátsó felületről teljes visszaverődést
szenved. (A teljes visszaverődés feltétele, hogy a hullám a kisebb sebességű tartományból
haladjon a nagyobb sebességű tartomány felé. A vasban az ultrahang sebessége közel 5000 m/s,
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a lebegőben 340 m/s). A két egymást gyorsan követő reflexió, az első gyenge, a második erős)
elárulja a vizsgált anyag belső folytonossági hibáját. A kibocsátott és a visszavert impulzus
időkülönbségéből a hiba helye is jó közelítéssel azonosítható.

Ultrahang alkalmazása az orvosi diagnosztikában
Az orvosi diagnosztikában fontos szerepe van azoknak a roncsolásmentes vizsgálati
módszereknek, amelyek információt adnak az emberi szervezet működéséről, az egyes szervek
esetleges elváltozásairól, működési zavarairól. Egyre több ilyen módszer áll az orvostudomány
rendelkezésére. Közéjük tartozik, a gyorsan fejlődő ultrahang-diagnosztikai vizsgálat is.
Szerencsés dolog, hogy a roncsolásmentes módszerek fizikai alapja eltérő, így a különböző
szervek vizsgálatára eltérő mértékben használhatóak. A vizsgálatok többnyire jól kiegészítik
egymást, alkalmazásukkal az orvos különböző. egymást kiegészítő információkhoz jut. Az
ultrahang alkalmazási területe az ún. lágy szövetű szervek (izmok, inak, ízületek, mellkasi és
hasüregi szervek) vizsgálata. Az ultrahang-diagnosztika fizikai alapja, az, hogy az ultrahang az
emberi szervezetet felépítő különböző szövetekben jól terjed, de terjedési sebessége és a
terjedés során fellépő intenzitáscsökkenése eltérő, sőt az egészséges és a kóros elváltozást
mutató szövet esetén is különböző.
Az alábbi táblázat az emberi test meghatározó szöveteinek jellemző sűrűségét, és az
ultrahangnak az egyes szövetekben jellemző terjedési sebességét tartalmazza.

anyagjellemző

víz

vér

izom

csont

sűrűség (ρ) g/cm3

1,00

1,02

1,04

1,7

UH terjedési sebesség
𝑐𝑈𝐻 (m/s)

1540

1570

1600

3600

A vizsgált szervek különböző szövetelemeinek határfelületén – a terjedési sebesség hirtelen
változása miatt – az ultrahang-hullám egy része visszaverődik, és a továbbhaladó, gyengült
intenzitási hullám más sebességgel folytatja útját. A visszaverődő impulzusok, gyorsan, de
mégis mérhető késéssel visszajutnak a hullámot kibocsátó műszerbe. A testből visszaverődő
hullámok a belső szervekről fontos információkat hozó jelek a szakember számára. Ezeket a
jeleket (visszaérkezésük időkésését, és erősségüket a műszerek számítógépe rögzíti és az orvos
számára értékelhető információkká alakítja.
Az orvosi diagnosztikában 2-18 MHz frekvenciájú és olyan kis energiájú ultrahangot
használnak, ami biztosan nincs káros hatással a szervezetre. E biztonságos tartományon belül
az ultrahang pontos paramétereit a konkrét vizsgálati feladathoz igazítják.
Az ultrahang-impulzusokat kibocsátó hullámforrás általában piezoelektromos kvarckristály,
amit a háttérelektronika segítségével hoznak rezgésbe. A piezoelektromos kvarckristályok a
test felületére helyezett (ott lassan mozgatott) sugárzó-fejben vannak elhelyezve. Ugyanezek a
kristályok érzékelik a vizsgálat során a testből visszaverődő ultrahangot is. Az
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ultrahanggenerátor impulzus-üzemben működik, azaz rövid hullámvonulat kibocsátása után a
kvarckristály rezgése megszűnik és így alkalmas a visszaverődő hangjelek érzékelésére. (A
beérkező ultrahang rezgésbe hozza a kristályt, amiben a rezgés piezoelektromos feszültség-jelet
kelt. Az elektromos jel a műszer elektronikai jelfeldolgozó egységébe kerül.)
Az ultrahangimpulzusok kibocsátásának és a visszavert jelek fogadásának kettős feladatát
ellátó fej speciális elnevezése transzducer. A vizsgálat során az orvos a transzducert a vizsgált
szerv feletti bőrterületre helyezi és ott általában finoman mozgatja. (Itt érdemes megjegyezni,
hogy a transzducer és a bőrfelület közé vastag rétegben az ultrahangot jól vezető kocsonyás
anyagot (gélt) kennek. Erre azért van szükség, mert az ultrahang, levegőrétegen áthaladva nem
tud behatolni a testbe. A levegőben ugyanis az ultrahang terjedési sebessége sokkal kisebb, mint
az emberi testben, ezért a levegőből érkező ultrahang a bőrfelületen teljes visszaverődést
szenved.)
A korszerű ultrahang-diagnosztikai berendezések többféle vizsgálati üzemmódban
működhetnek. Az üzemmódot az orvos, a vizsgálat célját tekintve határozza meg.

„A-scan”-üzemmód
A diagnosztikus ultrahang-vizsgálat legegyszerűbb módszere az ún. A-scan üzemmód. Ez
egyetlen egyenes mentén vizsgálja a test belső szerkezete által visszavert ultrahang-jelek
erősségét és a visszaverődés helyét. A vizsgálat egy ultrahang-impulzus indításával kezdődik,
ami egyúttal a visszaverődések értékeléséhez szükséges referencia-jelet is jelenti. Az emberi
testbe behatoló ultrahang-hullámok egyenes irányban terjednek miközben különböző
szöveteken haladnak keresztül. Mivel a különböző szövetekben az ultrahang eltérő sebességgel
terjed, a szövethatárokon a hullám egy része mindig visszaverődik. A visszhang intenzitása
függ attól, hogy milyen mélyen van a visszaverő határfelület és hány korábbi visszaverődés
történt már előbb. A visszaverődő hangjelek a transzducerbe jutnak vissza, ahol a kibocsátóhoz
hasonló kvarckristályt megrezgetik. A rezgő kvarckristály elektromos jeleit, azaz a jelek pontos
beérkezési idejét, frekvenciáját és az amplitúdóját a jelfeldolgozó elektronikája rögzíti és
értékeli. Az eredmény az orvos számára a készülék képernyőjén grafikusan jelenik meg. A
vízszintes mélység-tengely mentén különböző magasságú keskeny jelek sorakoznak. A jelek
távolsága a visszaverő szövethatár testfelszíntől mért mélységét, a jel magassága a visszavert
hullám erősségét jelzi. A grafikon kezdőpontját a testbe belépő ultrahang-impulzus jelöli ki.
Az ábra a fentiek szerint végzett ultrahangos vizsgálat egyszerűsített ábráját mutatja.
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Megjegyzés:
-

Az A-scan-üzemmód lényegét tekintve hasonló a korábban tárgyalt ultrahangos
anyagvizsgálati módszerhez

-

Az A-scan-üzemmódot az orvosi gyakorlatban ritkán, speciális célokra használják.
Például ultrahangos szemvizsgálatra, olyan estekben, amikor a szemlencse kóros
elhomályosodása lehetetlenné teszi a szokásos, fénnyel történő szemfenékvizsgálatot.

„2D-scan üzemód” (kétdimenziós ultrahang-kontraszt-kép)
Az orvosi ultrahang-vizsgálatok során többnyire egy kisebb-nagyobb feleületet pásztáznak át
az ultrahangsugarakkal. A vizsgálathoz használt ultrahang-kibocsátó fej sok, szorosan
egymásmellé rendezett piezoelektromos kvarckristályt tartalmaz. A test felületén mozgatott
transzducer által kibocsátott ultrahang-sugarak egymástól függetlenül terjednek a szövetekben
és verődnek vissza a határokon. A visszaverődő jelek igy sok száz közeli pontból hoznak
információt. E jeleket a számítógép rögzíti, feldolgozza és a különböző helyekről jött
információkat a számítógép képernyőjén, mint különböző fényességű képpontokat jeleníti meg.
A képpontok összességéből a vizsgált szerv síkbeli kontrasztképe rajzolódik ki. A képen
sajátos külső-belső kontúrvonalak, egyszínű vagy inhomogén résztartományok figyelhetők
meg. Az orvos a kép alapján kap információkat a vizsgált szerv alakjáról, méretéről,
szövetállományának állapotáról, és vonja le a szerv működésére vonatkozó következtetéseit. A
2D ultrahangkép laikusok számára is érzékletes példájaként a jobb oldali ábrán a magzati
fejlődést ellenőrző vizsgálat képernyőfelvételét mutatjuk be. A jobb oldali ún. 3D felvételen
látható a méhen belüli baba arcának ultrahang-képe.

A 2D képen jól felismerhető a baba feje, teste mellé leengedett karja, felhúzott lába. Az orvos
a képernyőn látja, hogy ver a szív, hogy mozog a baba, sőt kedvező helyzet esetén azt is látja,
ha a baba kisfiú. A 2D ultrahang-képen az orvos méréseket is végezhet, Meghatározhatja a baba
fejméretét, testhosszát stb. Ezekből az adatokból és a megfigyelt mozgásokból következtetni
tud a magzat szabályos fejlődésére.
A jobb oldali „baba-portré” ún. 3D ultrahang kép, szinte plasztikusan, térben mutatja a még
anyaméhben rejtőző magzat arcocskáját. A felvétel látványosan jelzi az utóbbi néhány évben
az ultrahang-technika és a digitális képfeldolgozás területén történt fejlődést, orvosi
szempontból azonban kevesebb információt hordoz, mint az előbb tárgyalt 2D felvétel. A
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technika csúcsteljesítménye a 4D felvétel, ahol a negyedik dimenzió az idő, azaz
ultrahanghullámok segítségével készített video-felvétel, ami a baba mozgását is megörökíti.

Ultrahanggal végzett Doppler-vizsgálat
Az ultrahang-diagnosztika speciális területe az ultrahanggal végrehajtott Doppler-vizsgálat. A
módszerrel a vér áramlása tanulmányozható az erekben. Így meghatározható a véráram
sebessége és kimutathatók a véráramban fellépő turbulenciák, amelyek lokális szűkületekre,
akadályokra utalhatnak. A módszert általában fő verőerek (pl. nyaki verőér) és vénák
vizsgálatára használják. Az eljárást az ábra szemlélteti.

Az ultrahangos Doppler-vizsgálatra használt transzducer (ábra: UH-sugárzó és fogadó fej) két
kvarckristályt tartalmaz egymás mellett. Az egyik kristály folytonos üzemben meghatározott
frekvenciájú ultrahang-hullámot bocsát ki, a mellette lévő kristály a visszavert hullám
észlelésére szolgál. A transzducert ferdén helyezik a verőér feletti bőrfelületre úgy, hogy a
kilépő sugárnak a véráramlás irányába eső sebesség-összetevője lehetőleg nagy legyen. A rezgő
kvarckristály által kisugárzott ultrahangnyaláb miután behatolt a testbe, áthaladt az ér feletti
szövetrétegen és az érfalon, ezután vér áramló részecskéivel (pl. vörös vértestek) ütközik, és
róluk verődik vissza. A visszavert ultrahang-nyaláb szempontjából az áramlással utazó
vértestek mozgó hullámforrásnak tekinthetők, azaz a Doppler-effektus miatt a visszavert
ultrahang frekvenciája megváltozik a beeső hullám frekvenciájához képest. Ha a visszaverő
hullámforrás távolodik az észlelőhöz, (a rögzített helyű kvarckristályhoz) képest, a hullám
frekvenciája lecsökken. (Ez a történik az ábrán látható helyzetben). Ha a hangforrás és az
észlelő közeledik egymáshoz a visszavert hullám frekvenciája megnő. A mérőberendezés az
ultrahang frekvenciaváltozását regisztrálja és ebből – a beeső hullám frekvenciáját ismerve –
határozza meg a véráramlás átlagsebességét. Azért átlagsebességről beszélünk, mert az
ultrahangnyaláb egyszerre sok vér-részecskével ütközik, amelyek sebessége nem pontosan
egyforma, a részecskék sebessége változik a hely és az idő függvényében is. A Dopplervizsgálat in-situ eredménye a berendezés képernyőjén jelenik meg, egyrészt a jellemző áramlási
átlagsebesség megadásával, másrészt képszerű formában. Ez utóbbin az érben áramló vér színes
sávja látható. A mesterséges színezés a látható fény színspektrumának két szélső színével
történik. Ha a vizsgált érben áramló vér távolodik a visszavert hullámot észlelő transzducertől,
a visszavert hullám frekvenciája csökken és a képen a látható színspektrum legkisebb
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frekvenciájú összetevőjére – vörösre – színezik. Ha a vér az érzékelő felé áramlik, a visszavert
hullám frekvenciája megnő, amire kék színnel utalnak. A szín intenzitását az adott irányú
áramlás pillanatnyi sebességének nagysága szerint változtatják. A vizsgálat során az orvos a
vizsgált érszakasz fölött lassan végig mozgatja a transzducert, így nagyobb területről kap
információt és jó eséllyel észreveszi, ha az ér keresztmetszete, például lerakódások miatt,
kórosan beszűkült. Az orvost a képernyő kijelzésén túl hang is informálja a véráramlásról. Ezt
az teszi lehetővé, hogy az ultrahang frekvenciaváltozása 1 kHz körüli érték, ami a hallható
hang-tartományba esik, így a frekvenciaváltozás hangja az áramlás során hangszóra kapcsolva
jól hallható. A hang egyrészt a szívdobbanások ütemében változik másrészt erre az alap
pulzálásra rakódva mutatja az véráram lokális változását is.

Az ultrahang orvosi felhasználása terápiás célokra
Az orvosi diagnosztikában használt ultrahang energiája mindig a lehető legkisebb érték. Az
ultrahang terápiás felhasználása során azt használják fel, hogy ultrahanggal a test belsejében
lévő kis területekre célzottan tudnak tetemes energiát juttatni. Az energia gyógyíthat lokális
melegítéssel, de alkalmas arra is, hogy a veseköveket operáció nélkül távolítsák el a beteg
testéből úgy, hogy célzott ultrahang-impulzusokkal olyan apró darabokra zúzzák, amelyek már
természetes úton távozhatnak a szervezetből. Napi felhasználásúvá vált a fogkövek ultrahangos
eltávolítása is.

Vissza >>>
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AZ ELEKTROMÁGNESSÉG
TANÍTÁSA
4. Elektrosztatika
5. Egyenáramok
6. Elektromágneses indukció
7. Váltóáramú elektromos hálózat
8. Elektromos energiahálózat
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BEVEZETÉS
Az elektromágnesség témakörébe tartozó jelenségekkel naponta találkozunk a
természetben (pl. légköri elektromosság, Föld-mágnesség) csakúgy, mint a technikában
(elektromos energiahálózat, egyszerű hálózati kapcsolások a háztartásban,
telekommunikáció, számítógépek működése stb.). Ha varázsütésre kitörlődnének az
emberiség tudatából az elektromágnességgel kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati
alkalmazásaik, „megállna az élet”.
A tapasztalat szerint az elektromos töltések és a mágneses dipólusok egymással kölcsönhatásba
léphetnek. Kölcsönhatás lehet a) töltés – töltés, b) töltés – mágneses dipól és c) mágneses dipól
– mágneses dipól között. A töltés – töltés, valamint a mágneses dipól – mágneses dipól
kölcsönhatás ősidők óta ismeretes. Az elektromosságot és a mágnesességet azonban sokáig
egymástól független jelenségnek tartották. Kapcsolatuk első bizonyítékát Oersted (1820) és
Faraday (1851) adta: A mozgó töltés (elektromos áram) hatással van a mágnesekre, illetve a
mozgó mágnes hatást gyakorol az elektromos töltésre.
Ma már biztosan tudjuk, hogy az elektromos töltésekkel és a mágneses dipólusokkal
kapcsolatos jelenségek összefüggenek egymással, egyazon jelenségkörhöz tartoznak. Tudjuk,
hogy az elektromosan töltött testek környezetében nemcsak elektromos töltésre, hanem –
megfelelő körülmények között – mágneses testekre is erőhatás léphet fel. Ezek a
kölcsönhatások négy alapvető törvényben foglalhatók össze. Matematikai megfogalmazásukat
a négy Maxwell-egyenlet jelenti, amelyeket néhány ún. anyagi egyenlet egészít ki. A Maxwellegyenletekből deduktív módszerrel a klasszikus elektromágnesség minden ismert jelensége
leírható, értelmezhető. A Maxwell-egyenletek alapvető jelentőségét érzékletesen hangsúlyozta
diákjainak néhai Novobátzky Károly professzor (a hazai elméleti fizika egyik meghatározó,
iskolateremtő egyénisége), amikor így ír: „A Maxwell-egyenletek a kinyilatkoztatás erejével
ható, tapasztalatból leszűrt igazságok.” Az egykori diákok megértették az üzenetet és 1955-ben
megajándékozták professzorukat a „mózesi kőtáblára” vésett alaptörvényekkel. (Ezek a táblák
az ELTE Elméleti Fizika Tanszékén ma is megtalálhatók.)

Novobátzky Károlynak ajándékozott kőtábla a Maxwell-egyenletekkel
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A kőtáblákra a Maxwell-egyenletek differenciális alakját vésték fel a 20. század elején használt
tankönyvek gót betűs jelölés rendszerében. A Maxwell-egyenletek differenciális alakja
másodrendű parciális differenciálegyenletekből áll, amelyeknek középiskolai tanítására
esélyünk sincsen. A Maxwell-egyenletek azonban integrális alakban is megfogalmazhatók.
Vákuumra vonatkoztatott alakjuk a következő:
∮ 𝐸𝑛 𝑑𝐴 =

𝑄
𝜀0

∮ 𝐵𝑛 𝑑𝐴 = 0

− ∮ 𝐸𝑠 𝑑𝑠 =

𝑑Ф
𝑑𝑡

∮ 𝐵𝑠 𝑑𝑠 = 𝜇0 (𝐼 + 𝜀0

𝑑𝛹
)
𝑑𝑡

A baloldali két egyenletben rendre az elektromos térerősség és a mágneses indukcióvektor
tetszőleges zárt felületre vett integrálja, a jobboldali egyenletekben pedig ugyanennek a két
vektormezőnek tetszőleges zárt görbe menti integrálja szerepel. A baloldali felső egyenletben
Q az integrációs felület által közrezárt töltések előjeles összege. A jobboldali felső egyenletben
𝑑Ф
𝑑𝑡

az integrációs görbe által határolt tetszőleges felületen átmenő mágneses indukció fluxus

időderiváltja. A jobboldali alsó egyenletben I az integrációs görbe által határolt tetszőleges
felületen átmenő áramok előjeles összege,

𝑑𝛹
𝑑𝑡

az ugyanezen a felületen átmenő elektromos

fluxus időderiváltja.
A középiskolában a Maxwell-egyenleteket, eltekintve néhány speciális tagozatos osztálytól,
közvetlenül nem tanítjuk. Ezt sem a diákok absztrakciós szintje, sem matematikai ismeretei
nem teszik lehetővé. Tanításunk referenciapontjait ennek ellenére a Maxwell-egyenletek
integrális alakja adja. Korlátozott tartalmi megközelítésük során a jelenségek
tanulmányozásából kiinduló induktív módszert alkalmazunk, és többé-kevésbé egyszerűsítve
követjük az alaptörvények történeti megközelítésének útját.
A Maxwell-egyenletek az elektromos és a mágneses mezőket és e mezők időbeli változása
esetén a két jelenségkör kölcsönös összekapcsolódását írják le. Ha az időbeli változástól
eltekintünk, az alapegyenletek két-két független egyenletre egyszerűsödnek. Ebből két egyenlet
az elektrosztatikus térre, kettő pedig az állandó mágnesek és az időben állandó áramok által
létrehozott mágneses térre vonatkozik. Az elektromágneses jelenségek tárgyalását ennek
megfelelően az elektrosztatika, majd az egyenáramok témakörével kezdjük. Ezt követően
először az időben változó elektromos és mágneses mezők kölcsönös összekapcsolódásának
egyszerű eseteivel foglalkozunk és az indukció jelenségkörén, majd az elektromágneses
rezgéseken át eljutunk az elektromágneses hullámok értelmezéséhez. A természet törvényeinek
jellemzően jelenségalapú, induktív megközelítése mellett fontos cél a középiskolában a fizikai
tudásra épülő gyakorlati alkalmazások bemutatása is. Fontos, hogy a tanult tartalmak
hasznosságát közismert eszközök működésének fizikai magyarázatával is hangsúlyozzuk.

A témakör tantervi beillesztése
A gimnáziumi tantervek hagyományosan a mechanikai alapozó ismeretek után ajánlják az
elektromosságtan tárgyalásának kezdését. A témakör első három fejezete (elektrosztatika,
egyenáramok és az áram hatásai: hőhatás, mágneses hatás, vegyi és biológiai hatás),
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egyszerűbb, a gimnáziumi tanterv által megszabott módon alacsonyabb osztályban is tanítható.
Az elektromágneses indukció, hálózati váltóáram, elektromágneses rezgések és hullámok
fejezetet célszerűbb magasabb évfolyamra hagyni. Ezt az indokolja, hogy e témák tárgyalása
fogalmilag jóval nehezebb és matematikai szempontból is igényesebb, mint a korábbiak. Mivel
a diákok kognitív szintje a gimnázium egyik osztályáról a másikra sokat fejlődik, a hatékonyabb
tanítás érdekében a nehezebb anyaggal érdemes várni. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy
a témakör ismereteinek ilyen tantervi beosztása összhangban áll a fizika történeti fejlődésében
megfigyelhető fogalmi sorrendiséggel is.
Az elektromágnesség középiskolai feldolgozása során a diákok már rendelkeznek
előismeretekkel. Ilyen előismeret az általános iskolából hozott, és legalább nyomaiban meglévő
fogalmi tudás és gyakorlati ismeretek. Hasonlóan fontosak a kémiában a töltésekről, az anyag
szerkezetéről vagy az elektrolízisről és a telepek működéséről tanultak. Sok tanulót (általában
inkább a fiúkat) érdekelnek az elektromos eszközök, szívesen próbálkoznak egyszerű
elektromos kapcsolások összeállításával, de akár elektronikus erősítő építésével is. E munka
során számos gyakorlati ismeretet szereznek, amihez azonban nem feltétlenül társul elméleti
tudás is. Az említett elméleti és gyakorlati előismeretek segítik a középiskolai fizikatanítást. A
diákok jelentős részében élnek az elektromossággal kapcsolatos, különböző forrásokból
származó, rendezetlen részismeretek, tévképzetek is. Ezek gyakran keverednek személyes,
„képszerűen tudományos” értelmezésekkel (prekoncepciókkal), amelyek gyakran komoly
akadályt jelentenek az új ismeretek elfogadása számára.
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4.

ELEKTROSZTATIKA

Bevezetés
A témakör tanításának kiemelt célja a töltött testek, illetve adott forrástöltések által létrehozott
mező leírása, illetve a mező és bármely odahelyezett töltött test közt fellépő elektrosztatikus
kölcsönhatás kvantitatív értelmezése. A témakör központi fogalma a töltések által létrehozott
elektromos mező. A mező kvantitatív tárgyalása csak egyszerű speciális esetekre (ponttöltés és
töltött gömb tere, homogén elektromos mező) korlátozódik a középiskolában. A speciális
példák során bevezetjük a mező pontjait jellemző térerősség fogalmát, majd ehhez kapcsolódva
a tér szerkezetét szemléltető erővonal-képet. A ponttöltés, illetve a töltött gömb elektromos
erőterének tanítását megkönnyítheti a korábban tanult gravitációs erőtörvény és a Coulomb-erő
közti hasonlóság, illetve a gravitációs tér fogalma. Hasonló könnyítést jelent a gravitációs tér
korábbi energetikai tárgyalása, az elektromos feszültség, potenciál, bevezetésénél is. A
homogén elektromos erőtér a nehézségi erőtérrel mutat párhuzamot. Az elektromos mező és a
mezőt keltő töltés/töltések mennyiségi kapcsolatát leíró Gauss-tétel tárgyalása az átlagos
gimnazista számára túl nehéz és absztrakt, ezért a tétel az általános tantervben nem szerepel.
Emelt tantervű osztályokban, tehetséggondozó foglalkozásokon
vagy szakkörön azonban egyszerű példákon tárgyalható. Az
erővonal képre alapozva bevezethető a fluxus fogalma és az
elektrosztatikus erő munkájának úttól való függetlensége. Így
tartalmi szempontból eljuthatunk az elektrosztatika Maxwell
egyenleteihez. Az elektromos mező anyagi valóságként történő
elfogadtatása miatt fontos, hogy meggyőzően bemutassuk, hogy az
elektromos térnek energiája (energiasűrűsége van).
A közelmúlt hazai tankönyv-irodalmában az elektrosztatika ilyen
kiemelten igényes tárgyalása megtalálható. Mintaértékű Holics
Lászlónak a gimnázium III. osztálya számára írt: Fizika III.
4.1. ábra
tankönyve (2. ábra). A fizika tantárgy óraszámának kb.
másfélévtized alatt bekövetkezett 50%-os lecsökkentése és az, hogy
az elektromágnesség tanítása a hagyományos 11. évfolyamról a korábbra került, már nem teszi
lehetővé, hogy az általános tantervű gimnázium osztályokban a korábbi részletességgel
tanítsunk.
A fenti célokat szem előtt tartva az elektrosztatikai anyagrész sokféleképpen építhető fel és
különböző mélységben dolgozható ki. A tanár feladata, hogy megtalálja az anyag átadásának a
diákok képességeihez és az óraszámhoz leginkább illeszkedő szintjét. A tananyag általános
iskolai bevezetését mindenképpen a jelenségek megfigyelésére, az elektromos töltés és az
elektromos mező fogalmára célszerű építeni. A középiskolai munka az általános iskolai
alapjelenségekre épül és a korábban megismert alapfogalmakhoz a kvantitatív szintű leírást, a
legfontosabb törvények mennyiségi megfogalmazását teszi hozzá.
A fizikában a fogalmak és törvények igazi mély megértését szolgáló alapvető eszköz a
probléma- és feladatmegoldás. A középiskolai elektrosztatikai feladatok ebben a tekintetben
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két csoportba rendezhetők. Az első csoportba azok az egyszerű feladatok tartoznak, amelyek
az elektrosztatikában megismert fogalmak és összefüggések elemi szintű értelmezésével,
alkalmazásával kapcsolatosak. A második csoportba olyan összetett problémák sorolhatók,
amelyek az elektrosztatikát a fizika más fejezeteivel kapcsolják össze. Így például az
elektrosztatika sokszor kapcsolódik a feladatokban a mechanikával. Itt a probléma legtöbbször
mechanikai jellegű, de a megoldás során szükség van a töltött testek kölcsönhatásának
ismeretére, vagy a töltéssel rendelkező testekre elektromos mezőben ható erők kiszámítására.
Az elektrosztatika így jó lehetőséget kínál a korábbiakban tanultak ismétlésére is.
Elektrosztatikai jelenségek a természetben és napi technikai környezetünkben is fontosak. Az
alaptörvények tanítása mellett fontos, hogy bemutassuk diákjainknak az elektrosztatika
alkalmazásait is. Így például a légköri elektromosság problémaköre, a villámok keletkezésének
és jellemzőinek megismerése nem csupán érdekes, de gyakorlati vonatkozású is, ha például
foglalkozunk a villámvédelem kérdésével is. Hasonlóan érdekes lehet a diákok számára, ha az
elméleti anyaghoz kapcsolódva megértik például a fénymásoló (Xerox) berendezések, az ipari
környezetszennyezés csökkentésében fontos elektrosztatikus porleválasztók működését, vagy
megismerik az anyagfizikai kutatásokban döntő szerepet játszó elektrosztatikus
részecskegyorsítók működését is.
Az elektrosztatika tanítását, az általános iskolában éppúgy, mint a gimnáziumban, sok jelenségbemutató kísérlet teszi érdekessé. Ezek többsége már a 18. századi szalonok úri közönségét is
elkápráztatta. Számos korabeli képes beszámoló maradt fent ebből az időből, így képet
alkothatunk az egykori kísérletekről.

4.2. ábra: Korabeli metszetek a 18. századi szalonok dörzselektromos kísérleteiről

Az elektrosztatika tanítását napjainkban is érdemes látványos kísérletekre építeni. Az órai
kísérletek jelentik az alapot, amelyhez kiegészítésként csatlakozhatnak az egyre népszerűbb
természettudományos interaktív kísérleti centrumok (pl. Csodák Palotája Budapesten, Mobilis
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Győrben, Varázstorony Egerben stb.) látványos nagyméretű bemutatói, illetve a diákok által
otthon vagy szakkörön elvégzett fakultatív kísérletek. A diákok saját kísérletei különösen
lényegesek, mert itt van mód a jelenségek alapos megfigyelésére, és a rá épülő igazi megértésre.
Fontos, hogy a tanár bíztassa tanítványait otthoni kísérletezésre! Egy-egy otthoni kísérlet
bemutatására szoríthatunk időt a tanórán, de sok kísérlet esetén szervezhetünk nyilvános
délutáni bemutatót, látványos fizika-show-t, ahol természetesen nem csak a kísérlet szakszerű
bemutatása, de értelmezése is feladat. A sikeres kísérletet és a jó magyarázatot természetesen
jutalmaznunk kell! Az otthoni kísérletezéshez szakszerű leírások találhatók szakkönyvekben,
diákok számára készült ismeretterjesztő kiadványokban, vagy akár az interneten is

4.3. ábra: Egyszerű elektrosztatikai kísérleteket leíró könyvek az otthoni kísérletezés támogatására

Amit az elektrosztatikus kísérletek sikeres bemutatásához tudni
érdemes (E1.)
Részletek >>>

Elektrosztatikai kísérletek gyakran használt alapvető eszközei (E2.)
Részletek >>>

4.1. Elektromos alapjelenségek
A középiskolai elektrosztatika tanítását az általános iskolában már megismert dörzselektromos
alapjelenségeket bemutató kísérletek megismétlésével érdemes kezdeni. A kísérletek
bemutatása és a tapasztalatok rögzítése után a jelenségek értelmezését a diákokkal közösen
fogalmazzuk meg.
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Elektromos alapjelenségek kísérletei (E3.)

Részletek >>>

Az elektrosztatika alapjelenségeinek felfedezésekor a természettudósoknak nehezebb helyzete
volt, mint a mai középiskolásoknak. Az anyag szerkezeti tulajdonságairól, az elektromos
töltésekről, a 18. században alig voltak még ismereteik, ezért a kísérleti jelenségek magyarázata
is sokkal nehezebb volt. Az elektrosztatika középiskolai tanítása során az alapjelenségeket
értelmezésénél természetesen figyelembe vesszük, az általános iskolai fizikai ismereteket,
illetve a diákok kémiából már megszerzett anyagszerkezeti tudását.

Kémiában tanult anyagszerkezeti előismeretek
A diákok az általános iskolában, illetve a 9. évfolyam kémiaóráin megtanulják, hogy az
elektromos töltés az atomokat felépítő elektronok és a protonok sajátossága. A protonok és az
elektronok töltése különböző, a protonoké megállapodás szerint pozitív, az elektronoké negatív.
A proton és az elektron töltésének nagysága megegyezik. A proton és az elektron töltése az
elektromos töltés lehető legkisebb adagja (elemi töltés). Minden más töltés az elemi töltés
egészszámú többszöröse. A diákok tudják, hogy az elektromosan semleges atomi
részecskékben, és a belőlük felépülő anyagokban a pozitív és a negatív töltések összege
megegyezik, ezért az atomok semlegesek. A kémiai kötések elemi értelmezése során tanulták
azt is, hogy az atomokban lévő negatív töltésű elektronok viszonylag könnyen átkerülhetnek az
egyik atomról a másikra, míg az atommagban lévő pozitív protonok csak nagyon nehezen
hagyják el az atommagot. A kémia az elektronok atomok közti átmenetével értelmezi a pozitív
és negatív ionok keletkezését semleges atomokból. A pozitív és negatív töltésű ionok között
vonzó elektromos erő működik (ionos kötés), míg az azonos előjelű töltéssel rendelkező
részecskék taszítják egymást.
A kémia alaptétele az anyagmegmaradás törvénye. Ez – bár a kémiaórákon külön hangsúlyt
nem kap – az anyagban lévő elemi töltések megmaradására is vonatkozik. Erre alapozva a
töltésmegmaradás törvényét az elektrosztatikában hangsúlyosan kimondjuk és alaptételként
fogadjuk el. (A fizika más alaptételeihez hasonlóan ez sem bizonyítható egyetlen kísérlettel
vagy méréssel. Azért tekintjük természeti törvénynek, mert minden megvizsgált konkrét
esetben igaznak bizonyul.)
Az egyszerű dörzselektromos alapkísérletek tapasztalatai a következők szerint foglalható össze,
illetve értelmezhetők:
-

Két alkalmas anyagú tárgy összedörzsölésekor a tárgyak elektromos állapotba
kerülnek, amit sajátos viselkedésük jelez. (A megdörzsölt műanyag vagy üveg
magához vonzza, majd eltaszítja az apróbb tárgyakat. A dörzsöléssel elektromos
állapotba hozott testek között vonzó vagy taszító erő hat. Két azonos anyagú és azonos
módon elektromos állapotba hozott test között mindig taszító erő ébred. Eszerint
kétféle töltésről beszélünk, a papírral megdörzsölt üvegrúd töltését – történeti
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-

-

„hagyományból” pozitív töltésnek, a gyapjúval dörzsölt ebonit rúd vagy borostyánkő
töltését negatívnak nevezzük.)
A dörzselektromosság alapjelenségét a kémiai ismeretek alapján értelmezzük. A
dörzsölés során érintkezésbe hozott anyagok atomjai között az elektronok
átrendeződnek, ha a kétféle anyag atomjainak (molekuláinak) elektronvonzó
képessége eltérő. Az elektronok a kisebb elektronvonzó képességű anyagról átmennek
a nagyobb elektronvonzó képességű anyagra. Az elektronátmenet miatt mindkét
anyagban felbillen a töltésegyensúly, az elektronokat jobban vonzó anyag negatív
többlettöltést mutat, a másikban pedig elektronhiány lép fel, azaz az atommagban lévő
protonok pozitív töltése túlsúlyba kerül. A makroszkopikus testek töltését a töltött
testek közt ébredő erőhatás jelzi. A kétféle elektromos állapot, illetve töltés pozitív,
illetve negatív elnevezésében a történeti hagyományok élnek tovább.
A dörzsöléssel elektromos állapotba hozott testek töltése, más testekkel érintkezve
változhat. Az egyik testről töltés kerülhet át a másikra, miközben a töltések összessége
nem változik meg.

Az elektromos állapotú testhez elektromosan semleges testet érintve, mindkét test töltött
állapotú lesz, és közöttük taszító erő lép fel. Ha két elektromos állapotú testet hozunk
érintkezésbe, általában mindkét test elektromos állapota változik. Ha a két test töltése ellentétes
előjelű, akkor az érintkezéskor mindkét test töltése csökken, esetleg töltött állapotuk meg is
szűnik. Ha a két test töltése azonos előjelű, akkor az érintkezés során az egyik test töltöttsége
általában nő, amíg a másiké csökken.
-

-

A töltésátmenet két érintkező feltöltött fémtest között pillanatszerűen könnyen
végbemegy. A dörzsöléssel feltöltött nem fémes anyagok (ún. szigetelőanyagok) között
a töltésátmenet nehezebb.
Ha elektromosan semleges fémtárgy közelébe pozitív vagy negatív töltésű testet
viszünk, a fémben a töltések egyenletes eloszlása megbomlik. Ezt a jelenséget
nevezzük elektromos megosztásnak. A megosztó töltés és a fém ahhoz közeli része közt
vonzás tapasztalható, ami arra utal, hogy töltésük ellentétes. A fémtest távolabbi
részén a megosztó töltéssel azonos elektromos töltöttség mutatható ki. A jelenség csak
addig tart, amíg a megosztó töltést el nem távolítjuk a fémtárgy közeléből.

A fémek és nemfémes testek sajátosan eltérő elektromos viselkedését a kémiából ismerjük. A
fémekben az elektronok jelentős része nincs az atomokhoz kötve, hanem a fémkristály teljes
térfogatában oszlik el, és ott szabadon mozoghat. Ezek az elektronok minden külső elektromos
hatásra könnyen reagálnak. A fémek érintkező határfelületén a szabadon mozgó elektronok
könnyen átléphetnek, ha a két testben a szabad elektronok sűrűsége eltérő. Az elektronok a
közöttük működő taszító erő miatt mindig a nagyobb töltéssűrűségű fémből mennek át az
alacsonyabb töltéssűrűségű fémbe. A fémek esetén megfigyelhető elektromos megosztás
jelensége ennek a szerkezeti tulajdonságnak a következménye. A fém szabad elektronjait
taszítja a negatív töltés és vonzza a pozitív. Ha tehát a fém közelébe negatív töltést viszünk a
belső szabad elektronok a fémtárgy legtávolabbi részébe taszítódnak. Ha a külső töltés pozitív,
az elektronok – vonzó hatást érezve – a fémtestnek a töltéshez legközelebbi felületén
sűrűsödnek. Természetesen a külső hatásra bekövetkező elektron-átrendeződés mértékét nem
csak a külső töltés, hanem a fém kristályrácsában helyhez kötött pozitív töltések vonzása és az
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elektronok közti taszítás is befolyásolja. Ha a külső megosztó töltést elvisszük a fém közeléből,
a belső elektromos erők azonnal visszaállítják az egyenletes elektroneloszlást, és így visszaáll
a test makroszkopikusan semleges elektromos állapota.
Szigetelő anyagok esetén az elektronok az atomokhoz kötöttek, ezért az elektronok átadásaátvétele, illetve lokális átrendeződése is nehezebb. A külső töltések a nem fémes anyagok belső
elektronszerkezetére is hatással vannak. Mivel azonban az elektronok az atomokhoz kötöttek,
a nemfémes anyagokban makroszkopikus méretű töltés-átrendeződés nem jöhet létre. Az
elektronok lokális elmozdulásával atomi méretű dipólusok alakulnak ki, amik dipólus láncokat
alkotnak. A szigetelőanyag belsejében a külső töltés hatása, és a kialakult belső dipólusok
elektromos hatása egyszerre érvényesül, a dipólusok gyengítik a külső töltés hatását.

4.2. Az elektrosztatikai kölcsönhatás értelmezése, a töltésegység definíciója
Az elektrosztatikai alapjelenségek és a töltés fogalmi bevezetése után központi cél az
elektromos mező fogalmának kialakítása, az elektromos térerősség bevezetése, valamint a
mező és a töltések mennyiségi leírására szolgáló Lorentz-féle erőtörvény
𝐹⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑄
elektromos részének kimondása. A fogalmilag nehezebb kérdés az elektromos mező
bevezetése, de a töltés kvantitatívvá tétele, mértékegységének bevezetése és mérési utasítás
adása sem egyszerű.
Mindezek alapjául a töltések közti erő mérése kínálkozik. Ebben centrális szerepet tölt be a
Coulomb-törvény kimérése. A Coulomb-törvény egyrészt a pontszerű töltések közötti erőnek a
töltések szorzatával való egyenes arányosságát, másrészt a töltések távolságával fordított
arányosságát mondja ki. A szokásos tárgyalásban gyakran csak a másodikra (a távolság
függésre) koncentrálunk, és a töltések szorzatával való arányosságot a kölcsönhatás
szimmetriája miatt, mint magától értetődő tényt közöljük. Ez általában megengedhető, de jó
tanulócsoportokban számíthatunk olyan diákokra, akik nem elégednek meg ennyivel. Számukra
a Coulomb-erő kimérésére szolgáló torziós erőmérővel adhatunk kielégítő bizonyítékot.
Adjunk egyenlő Q töltést az állványra rögzített és a torziós szálra erősített fémgolyónak és
olvassuk le a torziós szál elcsavarodásának szögét (𝛼1 ), ami arányos a töltött gömbök taszítása
miatt fellépő erővel (𝐹1 )!
𝐹1 ~𝛼1
Ezután ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy az állványon rögzített gömb töltését hasonló
méretű töltetlen fémgömb hozzáérintésével megfelezzük. A torziós szál elcsavarodása, tehát a
töltések közt ható erő értéke is feleződik:
𝐹1
𝛼1
𝐹2 = ~𝛼2 =
2
2
A következő mérésnél felezzük meg a torziós szálon lévő golyó töltését is! Az erő ismét
feleződik, amit most is a torziós szál elcsavarodási szöge jelez, értéke az első kísérletben mért
𝛼1 értéknek már csak a negyede.
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Adott távolságban rögzített, azonos töltések közt mért erőre visszavezetve elvileg definiálható
az elektromos töltés egysége is. A 19. század és a 20. század első felében az elektromos
kölcsönhatás számításai során az így definiált ún. elektrosztatikus töltésegységet használták a
fizikusok. Ettől függetlenül határozták meg (az ezüstnitrát oldatból elektrolízis során kiváló
ezüst anyagmennyiségéhez kötve) az áramerősség egységét (A), ami a fizikában és a
technikában egyaránt elterjedt. Mivel az áram és a töltés nem független mennyiségek,
célszerűnek látszott az egységes mértékrendszer bevezetése. Ennek során az áramerősség
egysége lett alapmennyiség és a töltés erre visszavezetett származtatott mennyiség. Az új
töltésegység az 1 C (coulomb) az a töltés, ami 1 A áramerősség esetén 1 sec alatt áthalad egy
vezető keresztmetszetén. Az egységes mértékrendszer szabványba rögzítése után az
elektrosztatikában 1 C a töltés egysége, ami természetesen nem jelent elvi problémát, de a
diákok számára mégis okoz némi nehézséget. Az első nehézség onnan származik, hogy az
elektrosztatika középiskolai tárgyalása megelőzi az áramét, így a töltés egységét az
elektrosztatikában, a coulomb-törvényhez kapcsolva közöljük. Az 1 C az a töltés, ami a hasonló
előjelű és nagyságú töltésre 1 m távolságból 9⸱1019 N erővel hat. A diákok számára nehezen
érthető olyan töltésegység választása, ami ilyen elképzelhetetlenül nagy erőhatást eredményez.
Nem sokat segít a helyzeten az sem, ha a tanár megjegyzi, hogy a coulomb olyan nagy
töltésegység, ami a gyakorlatban elképzelhetetlen. A kísérleteinkben szereplő töltések ezzel
szemben olyan kicsik, hogy a köztük ébredő erőhatás mérésére különlegesen érzékeny torziós
erőmérőre van szükség. A probléma feloldását a fenti fizikatörténeti folyamat ismertetése
jelentheti, amire az egyenáramok tanítása során érdemes ismételten utalni.
Emelt szinten szakköri témaként tanulságos lehet megtárgyalni a Coulomb-törvényre alapozott
elektrosztatikai töltésegység bevezetésének logikai útját.

Elektrosztatikai töltésegység bevezetésének logikai útja a Coulombtörvény alapján (E4.)
Részletek >>>

4.2.1 Pontszerű töltött testek közt ható erő: Coulomb-törvény
Az fenti bevezetés után rátérhetünk a töltések közt ható erő távolságfüggésének tisztázására. A
történelmi mérést Charles Coulomb francia hadmérnök és természettudós végezte el saját maga
által szerkesztett torziós ingával. Coulomb mérései szerint az elektromos taszítóerő nagysága
arányos a töltésének nagyságával (Q1 és Q2) és fordítottan arányos a két töltés r távolságának
négyzetével. Ezt egyenlőségként felírva kapjuk:
𝐹=𝑘

|𝑄1 | ∙ |𝑄2 |
𝑟2

ahol k arányossági tényező számértéke és dimenziója:
𝑁 ∙ 𝑚2
𝑘 = 9 · 10
𝐶2
9
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Az erő nagyságára vonatkozó képlethez hozzá kell tenni, hogy az erő a két ponttöltés
egyenesébe esik, és azonos előjelű töltések esetén taszító, míg különböző előjelű töltések esetén
vonzó. Éppen ezért az erő nagyságának meghatározásánál kétféle utat követhetünk. Az első
lehetőség, hogy a töltés nagyságánál az előjelet nem vesszük figyelembe; emiatt a képletben a
további bonyodalmak elkerülése végett a töltés nagyságának abszolút értékével számolunk.
Ekkor külön meg kell vizsgálnunk, hogy vonzó, vagy taszító erőről van-e szó. A másik
lehetőség, hogy a töltések előjelét is figyelembe vesszük (𝐹 = 𝑘

𝑄1 ∙𝑄2
𝑟2

), ekkor viszont le kell

rögzíteni, hogy az erő pozitív értéke taszító, negatív értéke vonzó kölcsönhatást jelent.
A Coulomb-törvény tanítása, habár egyszerűnek tűnik, problémákat is felvet. Az első nehézség
az, hogy Coulomb történelmi mérése rendkívüli precizitást és sok időt kíván, ezért iskolai
körülmények között csak nagyon nehezen lehetne megismételni. Ezért a középiskolában a
szokásos út az, hogy a történelmi mérésre hivatkozva Coulomb törvényét közöljük, jelentését
elemezzük, majd használatát egyszerű problémákon illusztráljuk. Sokat segít a Coulombtörvény tanításában, a gravitációs erőtörvénnyel történő párhuzamba állítása, beleértve a két
törvény matematikai kifejezésének hasonlóságát és a történeti mérések hasonló technikai
megoldását (torziós inga) is.

Simonyi Károly: A Fizika kultúrtörténete

Coulomb és Cavendish történelmi torziós méréseinek leírása és
jelentőségük méltatása megtalálható 4.4.4. fejezetben

Bár a Coulomb-törvény pontos iskolai kimérése hosszadalmas és nehéz, a törvény
demonstrációs méréssel történő illusztrálása egyszerű és szemléletformáló. A kísérlethez
szükséges egyszerű torziós mérleg klasszikus taneszköz, ami a legtöbb középiskola szertárában
megtalálható (Az egykori TANÉRT „Magnetométer” készletében forgalmazta)

Coulomb-törvény demonstrációs mérése (E5.)

Részletek >>>

Coulomb-törvény kimérése szakköri foglalkozáson (E6.)
Részletek >>>
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Érdekességek az elektrosztatika témaköréből (E7.)

Részletek >>>

4.3. Az elektrosztatikus mező fogalmának kvantitatív bevezetése
4.3.1.Elektromos térerősség
A Coulomb-törvény segítségével és a szuperpozíció érvényességét feltételezve az
elektrosztatika jelenségeinek nagy része leírható. Miért vezetjük be mégis az elektromos mező
fogalmát? Egyrészt általánosítani szeretnénk; akkor is jellemezni kívánjuk a töltés hatását a tér
adott pontjában, ha a mező kimérésére szolgáló másik töltés nincs ott. Másrészt az
elektromágneses hullámok kapcsán (amit előkészít az elektromos és mágneses mező
energiájának kiszámítása homogén mező esetén) kiderül, hogy az elektromágneses
kölcsönhatások véges sebességgel terjednek. Ez a Coulomb-törvénnyel, amely lényegében
távolható kölcsönhatást jelez (azaz a hatás a töltés odahelyezése után azonnal érezhető) nem
magyarázható.
Ezért bevezetjük az elektromos (majd később ennek mintájára a mágneses) mezőt. Azt
mondjuk, hogy a töltések maguk körül elektromos mezőt hoznak létre (amely a töltés körül
akkor is létrejön, ha nincs a közelében másik töltés, amivel kölcsönhatásba lépne), és a másik
töltés ezzel az elektromos mezővel lép kölcsönhatásba. (Tehát a töltések nem távolhatással
lépnek kölcsönhatásba egymással.) Az elektromos mező jellemzésére a mezőben lévő
töltés(ek)re ható erőt használhatjuk, vagyis azt mondjuk, hogy ismerjük az elektromos mezőt,
ha a mező tetszőleges pontjában meg tudjuk mondani az oda helyezett elektromosan töltött
testre ható erőt. Egy pontszerű töltéssel (próbatest, próbatöltés) „letapogatva” a mezőt azt
találjuk, hogy a próbatestre ható erő nagysága arányos a próbatest töltésével (q), és az
arányossági tényező csak az elektromos mezőre jellemző. Ez az arányossági tényező vektormennyiség, mert nemcsak az egységnyi pozitív töltésre ható erő nagyságát, hanem irányát is
megadja. A továbbiakban ezzel a vektormennyiséggel, az elektromos térerősséggel jellemezzük
az elektromos mezőt:
𝐸⃗⃗ =

𝐹⃗
𝑞

Az elektromos térerősség bevezetésénél érdemes hangsúlyozni, hogy az erő irányát nem
pusztán a térerősség iránya szabja meg; az elektromos mezőben elhelyezkedő töltés előjele is
befolyásolja: negatív töltésre ható erő a térerősséggel ellentétes irányú.
Az elektromos térerősségnek a fenti definíciós egyenlet alapján szemléletes jelentést adhatunk.
Eszerint a térerősség a mező adott pontjába helyezett képzeletbeli egységnyi pozitív
próbatöltésre ható erőt adja meg. Ez a szemléletes értelmezés sokszor segít a térerősség
elképzelésében, valóságtartalma azonban nincs, a térerősséget ilyen módszerrel közvetlenül
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kimérni nem lehet. Ahogyan a töltések mértékegységének tárgyalásánál megállapítottuk, az 1
C nagyságú töltés irreálisan nagy, a gyakorlatban nem fordulhat elő.

A ponttöltés elektromos erőtere
Az elektromos térerősség fogalmi bevezetése konkrét tartalmat kap, ha egyszerű, középiskolai
szinten is tárgyalható, töltésrendszerekre alkalmazzuk. A legegyszerűbb ilyen eset a ponttöltés
tere, amelynek elektromos terét a következőképpen határozhatjuk meg. A már megismert
Coulomb-törvény felhasználásával felírjuk a Q pontszerű töltés közelébe vitt +q próbatöltésre
ható erőt, majd a térerősség definíciója szerint a Coulomb-erőt elosztjuk a +q próbatöltés
nagyságával. A ponttöltés elektromos mezőjében a térerősség nagysága a töltéstől tetszőleges
r távolságban
|𝐸⃗⃗ | = 𝑘

|𝑄|
𝑟2

A térerősség-vektorok iránya pontról pontra változik, mindig a töltés és az adott pontot
összekötő r szakasz irányába esik, irányítása a Q forrástöltés előjelétől függ. Ha a Q pozitív, a
térerősség-vektor a forrástöltésből kifelé mutat, ha a töltés negatív, a térerősség a forrástöltés
felé mutat. A ponttöltés radiális elektromos mezője mindkét esetben gömbszimmetrikus, hiszen
a térerősség nagysága csak a forrástöltéstől mért távolságtól függ.

Több pontszerű forrástöltés esetén a töltések egymástól függetlenül hatnak a környezetükbe
hozott próbatöltésre. A szuperpozíció elve elektromos erők esetén is érvényesül. (Ezt
kísérletileg is szemléltethetjük, ha például két rögzített helyzetű megdörzsölt ebonit rúd hatását
nézzük egy bodzabél-ingára először külön-külön, majd egyidejűleg.) A szuperpozíció elve – az
térerősség definíciója alapján – az elektromos térerősségre is teljesül:
𝐸⃗⃗ = 𝐸⃗⃗1 + 𝐸⃗⃗2
Az eredő hatás az egyes töltésektől származó térerősségek vektori eredőjeként értelmezhető.
Ennek egyszerű esetét két rögzített helyzetű ponttöltés esetén az ábra szemlélteti

4.4. ábra: Két töltéstől származó szuperpoziciót szemléltető számítógépes szimuláció ábrája
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A szuperpozíció elvét felhasználva elvileg bonyolult töltésrendszerek környezetében is
értelmezhető az elektromos mező, ha a rendszert képzeletben független ponttöltésekre tudjuk
felbontani.
Megjegyzés:
-

Ha a mezőt létrehozó töltések nincsenek rögzítve, és a próbatöltés hatására
átrendeződhetnek, akkor a mezőt „letapogató” próbatöltést olyan kicsire kell
választanunk, hogy az eredeti töltéseloszlást csak elhanyagolható mértékben
változtathassa meg. Ez összhangban áll, korábbi megjegyzésünkkel, ami szerint a
térerősséget egységnyi próbatöltést alkalmazva közvetlenül kimérni nem lehet.

4.3.2. Az elektromos mező szemléltetése erővonalakkal
Az elektromos erőtér térerősség viszonyainak áttekintéséhez jól bevált segédeszközt jelentenek
az erővonalak, illetve térkép-szerű rendszerük, az ún. „erővonal-kép”. Az erővonalak tanítása
nem egyszerű. Ezt egyértelműen jelzi, hogy a diákok jelentős része az erővonalakat fizikai
valóságnak tekinti, és nem csupán mesterséges leírási konstrukciónak. A tévedésnek
valószínűleg az is oka lehet, hogy az erővonalak fogalmát gyakran kísérlettel (lásd búzadarás
kísérlet) vezetjük be. A kísérletek során a tanulók látják az erővonalképet kirajzoló búzadaraláncok spontán rendeződését az elektromos térben, amit fizikai valóságként tapasztalnak. Mivel
a dielektrikumok a középiskolás tananyagból kimaradtak a jelenség háttérmagyarázatára kevés
hangsúlyt fektetünk. Így az erővonalak a diákok többségében kísérletileg bemutatott fizikai
valóságként ragadnak meg. Az erővonalak fogalmi bevezetését ezért kísérlet nélkül, a
térerősség vektorokat felrajzolva, táblai rajzzal érdemes kezdeni. Ha a lényeget sikerült így
megértetni, áttérhetünk a vesződséges „kézi” számítás és rajzolás helyett számítógépes
szimulációs programok használatára, majd a „búzadarás kísérletekre”. Ez utóbbihoz azonban
hozzá tartozik a jelenség részletes kvalitatív szintű magyarázata is. Ha sikerült megértetnünk a
kísérlet lényegét, úgy a kísérletek már jól felhasználhatók számos elektrosztatikai jelenség
kvalitatív szintű tárgyalásánál.
4.3.2.1.

Az erővonalak fogalmi bevezetése

Az erővonalak fogalmi bevezetésére a mellékelt ábra jelentheti a kiindulást. Két rögzített
helyzetű azonos nagyságú, de ellentétes előjelű
(+𝑄 és – 𝑄) töltés esetén a két ponttöltés terének
szuperpozíciója adja az eredő teret. Először a
táblán érdemes néhány jól kiválasztott pontban
megrajzolni, hogy a térerősség-vektorok iránya
hogyan változik az egyik töltéstől a másikig.
Ehhez kapcsolódva megmutatható, hogy
meghúzható olyan vonal, amelyhez a térerősségvektorok érintőként csatlakoznak. Ezeket a
vonalakat a térerősség-vektorok irányához
igazodva célszerű irányítani, így a vonalak a
4.5. ábra: Táblai rajz a térerősségvektorok és az
pozitív töltéstől indulnak és a negatív töltésben
erővonalak kapcsolatára
végződnek.
Másképpen
fogalmazva
az
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elektromos térben berajzolhatók olyan irányított vonalak, amelyeknek tetszőleges pontjához
érintőt húzva, az érintő kijelöli a tér adott pontjában az elektromos térerősség-vektor irányát.
Ezeket nevezzük erővonalaknak.
Az erővonalak pontos megszerkesztése hosszadalmas feladat, aminek elég az elvi útját
bemutatni, és a számítást és rajzolást a továbbiakban a számítógépre bízni. Különböző töltéselrendeződések esetén a töltések és az elektromos térerősség kapcsolatát vizuálisan szemléltető,
illetve az erővonal szerkezetet kirajzoló ingyenesen használható interaktív számítógépes
programok nagy számban találhatók a világhálón. Mivel a diákok szívesen foglalkoznak
számítógéppel, e szimulációs programok segítségével „játszva” szerezhetnek meg hasznos
elektrosztatikai ismeretet is.

Töltésrendszerek
vizsgálata (E8.)

erővonalképének

számítógépes
Részletek >>>

Interaktív számítógépes programok töltésrendszerek
szerkezetének számítógépes szemléltetése

erővonal-

http://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-fields
http://www.cco.caltech.edu/~phys1/java/phys1/EField/EField.html
http://www.flashphysics.org/electricField.html

Az erővonalakkal kapcsolatban tisztázni kell, hogy a tér minden pontján, ahol nem zérus a
térerősség megy át erővonal. Az erővonalak azonban csak a térerősség irányát jelzik. Ha az
erővonalkép alapján a térerősség értékére is következtetni akarunk kiegészítő megegyezésre
van szükségünk. Bevált megállapodás, (konvenció), hogy a lehetséges erővonalak közül annyit
rajzolunk meg, hogy a helyi erővonalsűrűség arányos legyen a lokális térerősség nagyságával.
Az erővonalsűrűség a térerősség irányára merőleges egységnyi felületen átmenő erővonalak
számát jelenti. Ha tehát valahol önkényesen elindítunk egy erővonalat, akkor azt folytatnunk
kell a kiindulási pontjától a végpontjáig és a teljes erővonalképet felül kell vizsgálnunk, hogy
továbbra is teljesül-e, hogy az erővonalak sűrűsége mindenütt arányos maradt-e a térerősség
nagyságával.
Az erővonalkép szemléltetésének hagyományos kísérletei módszere az olajba szórt daraszemek
elektromos térben történő rendeződésének bemutatása. A lapos üvegtálba vékony olajréteget
öntünk, és felszínére búzadarát szórunk. Az olajba helyezett elektródák elektromos terében a
daraszemcsék polarizálódva beállnak a helyi térerősség irányába és egyidejűleg egymáshoz is
igazodva az erővonalakat követő dipólláncokba rendeződnek. A kísérletek bemutatásához
természetesen hozzá tartozik a kísérlet „működésének” értelmezése is. Értelmezés nélkül
fennáll a veszély, hogy a tanulók nem igazán értve a jelenséget, az erővonalakat közvetlenül a
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daraláncokkal azonosítják és ezzel kísérletileg igazolt fizikai valóságnak tekintik. A búzadarás
szemléltetésnek a számítógépessel szemben az az előnye, hogy a nagyobb térerősségű helyeken
több dararészecske koncentrálódik, így azt az érzetet kelti, hogy ott nagyobb az erővonalak
sűrűsége. Az számítógépes programok véletlenszerűen választják a meghúzott erővonalak
helyét, így az erővonalsűrűség csak hosszabb idő után lesz igazán jellemző a mezőre.

Az elektromos mező erővonal-szerkezetének
szemléltetése olajba szórt dararészecskékkel (E9.)
Részletek >>>

A kézi szerkesztéssel, számítógépes rajzoló programmal, illetve daraszemcsékkel végzett
kísérlettel kapott erővonalképek alapján kvalitatív megállapításokat tehetünk a töltésrendszerek
környezetében kialakuló elektromos mező szerkezetéről.
-

A ponttöltés és a véges kiterjedésű töltött gömb esetén egyértelműen megállapíthatjuk,
hogy az elektromos tér centrális szimmetriát mutat.

-

A ponttöltés esetén minden irányban egyformán sugarasan futnak az erővonalak, Mivel
a töltéstől távolodva az erővonalak sűrűsége és a ponttöltés térerőssége is csökken, arra
következtethetünk, hogy az erővonalak sűrűsége arányos a térerősség nagyságával.

-

Az erővonalak mindig „töltésből” indulnak és ellentétes „töltésben” (esetleg a
végtelenben) végződnek. Mivel a térerősség-vektor iránya – megegyezés alapján a
pozitív töltésből mutat a negatív töltés felé, az erővonalaknak is ilyen irányítást célszerű
adnunk.

-

Két ellentétesen töltött sík lemez között az erővonalak párhuzamosak és egyenletes
sűrűségűek: az elektromos tér homogén.

-

A töltött fémek felületére az erővonalak mindig merőlegesek.

-

A fémek belső üregeiben nincsenek erővonalak, azaz nincs elektromos tér.

-

A töltött fém-csúcsok környezetében az erővonalak sűrűsége, vagyis az elektromos
térerősség megsokszorozódik.

4.3.2.2. Ponttöltés terének centrális erővonalképe
Az erővonalképek sűrűségére vonatkozó megállapodást a ponttöltés terében kvantitatív szinten
is könnyen teljesíthetjük egy egyszerű szabály követésével. A radiális szimmetriájú térben
nyilvánvaló, hogy a + töltésből kiinduló erővonalakat minden irányban egyenletesen elosztva
kell megrajzolnunk. A töltésből tetszőleges számú vonalat megrajzolva a forrástól távolodva az
erővonal sűrűség a távolság négyzetével fordítottan arányos lesz. Hasonlóan viselkedik a
térerősség is, a konvenció tehát automatikusan teljesül. Az összefüggés egyszerű rajzzal
szemléltethető (ábra).
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4.6. ábra: A térerősség és az erővonal-sűrűség tehát arányos mennyiségek.

Vizsgáljuk meg +Q ponttöltés esetén hány erővonalat érdemes kiindítani sugarasan a töltésből,
ha azt akarjuk, hogy a mező bármely helyén az egységnyi felületen merőlegesen áthaladó
erővonalak száma megegyezzék a helyi térerősséggel!
Jelölje a +Q ponttöltésből kiinduló erővonalak (általunk keresett) számát N! Az N erővonal
mindegyike áthalad a ponttöltéstől r távolságban felvett 𝐴 = 4𝑟 2 𝜋 gömbfelületen
Feltételünk szerint az erővonalsűrűség a kijelölt gömbfelületen megegyezik a ponttöltés r
távolságban mérhető térerősségével, azaz
|𝑄|
𝑁
= |𝐸⃗⃗ | = 𝑘 2
𝐴
𝑟
A gömbfelület nagyságát behelyettesítve az egyenletből adódik a ponttöltésből kiinduló
erővonalak N száma:
𝑁 = 4𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝑄
Általános osztályokban a fenti gondolatmenet nem több, mint példa a fizikai jelenségek
fogalmak mennyiségi megközelítésére.
Vegyük észre azonban, hogy e speciális esetben kimondatlanul is megközelítettük tartalmilag
az elektrosztatika egyik alaptörvényét a Gauss-tételt. Emelt szintű tanulócsoportban – a Gausstétel általánosított tartalommal is kimondható (természetesen a felületi integrál alkalmazása
nélkül).

Elektromos térerősség, fluxus, forráserősség, a Gauss-tétel egyszerű
megfogalmazása (emelt szintű kiegészítő anyag) (E10.)
Részletek >>>
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4.3.2.3. Homogén elektromos mező
A ponttöltések sorozatának számítógéppel megrajzoltatott erővonalképe, illetve a két
ellentétesen töltött sík-elektróda közt kialakuló elektromos tér búzadarás kísérlettel
kirajzoltatott erővonalképe hasonló. Az elektromos mezőt egyenletes sűrűségű párhuzamos
erővonalakkal jellemezhetjük.

4.7. ábra: Két ellentétesen töltött sík elektróda között kirajzolódó erővonalkép búzadarás kísérletben

A párhuzamos erővonalak egyenletes sűrűsége jelzi, hogy a térerősség az elektródák közt irány
és nagyság szempontjából is állandó (homogén). A homogén mező a leegyszerűbb szerkezetű
elektromos erőtér. A homogén mező minden pontjában azonos a térerősség, a tér bármely
pontjában elhelyezett q töltésre ugyanolyan irányú és nagyságú (𝐹⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑞) elektromos erő hat,
A homogén elektromos mezőnek fontos szerepe van a fizika tanításában. A homogén mezőben
a legkönnyebb kiszámítani a térben elmozduló töltésen végzett elektromos munkát, aminek
segítségével értelmezhető a mező két pontja közti elektromos feszültség, illetve a mező pontjait
jellemző potenciál fogalma is. A síkkondenzátor esetén értelmezzük a kapacitás fogalmát, a
síkkondenzátorral végzett egyszerű kísérlettel szemléltetjük az elektromos mező energiáját és
számítjuk ki a mező energiasűrűségét. A síkkondenzátor több történeti jelentőségű kísérletben
is fontos szerepet játszott (Pl. Thomson az elektronsugarak síkkondenzátorbeli eltérüléséből
mutatta ki az elektronok töltését, Millikän az elemi töltés kimérésében használta a kondenzátort
stb.)
A homogén elektromos mező kvantitatív leírásának, a kondenzátor tárgyalásának részletezését
egy-egy osztályban a tanulócsoport képességeit, érdeklődését, továbbtanulási szándékait
figyelembevéve a tanárnak kell eldöntenie. Könnyített feldolgozás esetén a jelenségekre és a
belőlük levonható kvalitatív következtetésre, a legfontosabb alapfogalmakra lehet helyezni a
hangsúlyt, Ezen a szinten gyakran megelégszünk azzal, hogy a fontos összefüggéseket
levezetés nélkül közöljük, és csak a legegyszerűbb számításos feladatokra szorítkozunk.
Érdeklődő osztályokban, emelt szintű tehetséggondozó csoportokban azonban érdemes
igényesebb feldolgozást választani.
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Egyenletesen töltött sík térerősségének elméleti meghatározása
az erővonalfluxus alapján (emelt szintű kiegészítő anyag) (E11.)
Részletek >>>

Homogén elektromos mező értelmezése síkkondenzátor lemezei között
(E12.)
Részletek >>>

4.4. Az elektromos mező munkája, a feszültség, potenciál
4.4.1. Munkavégzés elektromos mezőben
Az elektromos mező 𝐹⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑞 erőt fejt ki a mezőben lévő q próbatöltésre. Ha a töltés az erő
hatására elmozdul, a mező munkát végez. A középiskolában az elektromos mező munkáját –
egyszerűsége okán – homogén elektromos mezőben tárgyaljuk. Itt a töltésre ható erő nagyság
és irány szerint is állandó, és nem függ az úttól. Ha a töltés egyenes mentén mozog a mező adott
pontjából egy másik pontba, a térerősség munkája egyszerűen kiszámolható.
Határozzuk meg az 𝐸⃗⃗ térerősségű homogén mező által a +q próbatöltésen végzett munkát, ha
a töltés s hosszúságú egyenes szakasz mentén mozog!
A három legfontosabb alapeset:
-

A töltés pályája a térben az erővonalakkal párhuzamos (𝑊 = 𝑞𝐸𝑠)
A töltés pályavonala az erővonalakkal szöget zár be (𝑊 = 𝑞𝐸𝑠 ∙ cos ∝)
A töltés pályavonala az erővonalakra merőleges (𝑊 = 𝑞𝐸𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠90𝑜 = 0)

Az alapesetek tárgyalása után mutassuk meg, hogy a mező q próbatöltésen végzett munkája
nem függ a töltés mozgásának pályájától, csak a kezdő és végpontok helyzetétől!
Homogén elektromos térben vegyünk fel az ábra szerint három (A, B, C) pontot!
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4.8. ábra: Munka kiszámítása homogén elektrosztatikus mezőben

Állításunkat (miszerint a mező munkája független a töltés pályájától) két pályára, az AB és BC
szakaszból álló pályára, és az AC egyenes szakaszra bizonyítjuk be (9. ábra). Az elektromos
mező a 𝑞 pozitív töltésre 𝐹⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑞 erővel hat. Ha a mező homogén, akkor a mező által végzett
munka egyszerűen számolható az alábbi képlet segítségével:
𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 ∙ cos 𝛼
ahol 𝛼 az erő és az elmozdulás által bezárt szög. Jelen esetben
𝑊𝐴𝐵,𝐵𝐶 = 𝑊𝐴𝐵 + 𝑊𝐵𝐶 = 𝐹 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐵 + 0 = 𝑞𝐸 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐵
amíg
𝑊𝐴𝐶 = 𝐹 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐶 ∙ cos 𝛼 = 𝑞𝐸 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐶 ∙ cos 𝛼
ahol ̅̅̅̅
𝐴𝐵 és ̅̅̅̅
𝐴𝐶 az AB, illetve AC szakasz hossza, 𝛼 pedig a BAC szög. Ebből
̅̅̅̅ ∙ cos 𝛼 = 𝐴𝐵
̅̅̅̅
𝐴𝐶
miatt
𝑊𝐴𝐵,𝐵𝐶 = 𝑊𝐴𝐶
A homogén mezőben, speciális mozgási szakaszokra kapott eredményt további bizonyítás
nélkül általánosítjuk, azaz tételként mondjuk ki, hogy tetszőleges elektrosztatikus térben a mező
által adott töltésen végzett munka csak a pálya kezdeti és végpontjától függ, a pálya alakjától
és az út hosszától nem. (Érdeklődő osztályokban, illetve emelt szintű csoportokban érdemes
felidézni, hogy hasonló tulajdonságú a gravitációs mező is. Az ilyen tulajdonságú mezőket a
fizikában konzervatív mezőnek nevezzük.)
Megjegyzés:
-

Nem biztos, hogy a diákoknak azonnal el kell mondanunk, de tudatában kell lennünk
annak, hogy adott pályán történő mozgás általában nem valósulhat meg pusztán az
elektrosztatikus erő hatására. Más erőknek is fel kell lépni. Most azonban nem a mozgást
írjuk le, hanem csak az elektromos tér által végzett munkát határozzuk meg.
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4.4.2. Az elektromos feszültség bevezetése
Az elektromos mező munkája arányos a mozgatott q töltéssel és jellemző a mező azon két
pontjára, amelyek között a q töltés mozgott. A mező két pontjának energetikai jellemzésére
alkalmas, bevezethető mennyiség a két határpont közti munka (WAB) és a q töltés hányadosa.
Ha a töltés az A pontból kerül a B pontba, akkor, az
𝑈𝐴𝐵 =

𝑊𝐴𝐵
𝑞

mennyiséget az A pont B ponthoz viszonyított feszültségének nevezzük. A feszültség és a
munka jele mellett az első index a kezdő, a második a végpontra utal. Nyilvánvaló, hogy
amennyiben a töltés a B pontból kerül A-ba, akkor
𝑈𝐵𝐴 =

𝑊𝐵𝐴
𝑊𝐴𝐵
= − 𝑈𝐴𝐵 = −
𝑞
𝑞

Az elektromos mező A pontjának B ponthoz viszonyított feszültségének szemléletes jelentése
az a munka, amit az elektromos mező végez, ha az egységnyi pozitív töltés az A pontból a Bbe jut. Ez a munka a tapasztalat szerint független a töltés mozgásának pályájától. Ismét felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a töltés általában nem pusztán az elektrosztatikus tér, hanem több más
erő hatására kerül A-ból B-be. Az egyes erők által végzett munka egymástól függetlenül
határozható meg.
𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

A feszültség, mint származtatott mennyiség mértékegysége [𝑣𝑜𝑙𝑡 = 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏].
A tanítás során fontos, hogy minden új mértékegység szemléletes jelentését is
megfogalmazzuk. Eszerint 1 volt a feszültség az elektromos mező két pontja között, ha a tér 1
C töltés elmozdítása során 1 joule munkát végez. (A szóhasználat kissé pongyola, de
nyilvánvaló, hogy most a feszültség abszolút értékéről beszélünk.)
Az átlagos képességű osztályokban nem kevésbé fontos, hogy a feszültség definíciós
egyenletének gyakorlati alkalmazására is felhívjuk a figyelmet. Az elektromos mező két pontja
közt megmérve a feszültséget, meghatározható az a munka, amit a tér az ismert q töltésen végez,
amikor a töltés a két pont közt mozog. Erre jó alkalmazási példát kínálnak a lineáris
töltésgyorsító berendezések, vagy akár a katódsugárcsövekben használt „elektronágyú” is.

Emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai (E13.)
Részletek >>>

Homogén térben, ha az A és B pont távolsága az erővonalak mentén d, akkor a mező
térerősségének nagysága:
𝐸=

𝑈𝐴𝐵
𝑑
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Megjegyzés:
-

Emelt szintű tantervet tanuló osztályokban, szakkörön, tehetséggondozó
foglalkozásokon az elektromos mező munkájának tárgyalásakor a diákok
érdeklődésétől és matematikai előismereteitől függően egészíthetjük ki a fenti
törzsanyagot. Az elektromos munka általános tárgyalásának elvi útját az ábra
szemlélteti.

Az ábrán látható esetben az inhomogén elektrosztatikus mező erővonalképén kijelöltük az A és
B pontok közt húzódó szabálytalan görbét, amin a q próbatöltés mozog. A berajzolt köztes
pontban a térerősség vektora az erővonal érintőjének irányában mutat, a ∆𝑠 elemi
elmozdulásvektor a pályaagörbe érintője. A ∆𝑠 nagysága akkora, hogy rajta az 𝐸⃗⃗ térerősség jó
közelítéssel homogénnek tekinthető. A kis szakaszon a
mező által végzett elemi munka
∆𝑊𝑖 = 𝑞𝐸𝑖 ∆𝑠𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
ahol 𝛼𝑖 a térerősség és a pálya érintője által bezárt szög.
A q töltésen a mező által végzett munka az A és B
határpontok közt a fenti elemi munkák összegzésével
adódik
𝐵

𝐵

𝑊𝐴𝐵 = ∑ 𝑞𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 ∙ ∆𝑠𝑖 = 𝑞 ∑ 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 ∙ ∆𝑠𝑖
𝐴

𝐴

A mező A pontjának B-hez viszonyított feszültsége
𝐵

4.9. ábra: Elektromos térerősség-vektor
inhomogén elektromos mezőben

𝑈𝐴𝐵 = ∑ 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 ∙ ∆𝑠𝑖
𝐴

4.4.3. Potenciál fogalma
Az elektrosztatikus mező két pontja között a mező által az egységnyi töltésen végzett munka
független a töltés pályájától. Ez azt jelenti, hogy a pontpárokhoz egyértelműen hozzá tudunk
rendelni a munkavégzésből származtatott skaláris mennyiséget, a feszültséget. Mivel a
feszültség az elektromos mező két pontja közt viszonylag egyszerűen mérhető, adódik a
lehetőség, hogy a mező egy pontját kiválasszuk és a többi pont vonatkozásában
feszültségmérési referenciapontként használjuk. Ezáltal a mező minden egyes pontjához csak a
pont térbeli helyzetére jellemző feszültségértéket rendelhetünk. A kiválasztott
referenciaponthoz viszonyított feszültséget a pont potenciáljának nevezzük. A referenciapont
potenciálértéke értelemszerűen zérus. A mező minden más P pontjának potenciál értéke azt a
munkavégzést jelenti, amit az elektromos mező végez az egységnyi pozitív próbatöltésen, amíg
a töltés a mező adott pontjából a referenciapontba (zéruspotenciálú pont) kerül. A potenciál
értéke pozitív, ha a mező az egységnyi pozitív töltésen pozitív munkát végez (ilyenkor a töltés
a térben potenciális energiát veszít (munkavégző képessége csökken). Ha az egységnyi töltésen
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a referenciapontból a tér egy másik P’ pontjába történő elmozdulásakor a mező pozitív munkát
végez, akkor a P’ pont potenciálja negatív. Az elektromos mező leírása szempontjából a tér
pontjainak térerősség-vektorokkal, illetve potenciál-értékekkel történő jellemzése egyenértékű.
Mivel azonban a térerősség vektor, a vektormező leírásához mindent pontban három adat
(vektorkomponens) ismerete szükséges. A potenciál skalármennyiség, így a tér minden pontja
egyetlen adattal jellemezhető, ami viszonylag egyszerűen mérhető. Mindezeket figyelembe
véve gyakorlati szempontból a potenciál használata előnyös.
A potenciálértékek meghatározásának fontos gyakorlati lépése a referenciapont megválasztása.
Legtöbbször a Föld potenciálját választjuk referenciapontnak (null-potenciálnak). A természeti
vagy technikai környezetünkben megfigyelt elektrosztatikus jelenségek oka a testek elektromos
semlegességét jelentő töltésegyensúly lokális megváltozása. Ez általában csekély töltésátrendeződést jelent, ami elegendő ahhoz, hogy a környezet kisméretű tárgyaira elektromos erő
hasson, de túl kicsiny ahhoz, hogy a Föld közelünkben lévő hatalmas anyagmennyiségének
praktikusan végtelen nagynak tekinthető töltését, illetve a töltések eloszlását megváltoztassa.
Földünk ekvipotenciális felületnek (térrésznek) tekinthető, amely korlátlanul tud töltéseket
leadni, vagy felvenni anélkül, hogy saját potenciálja megváltozna.
Megjegyzés:
-

A feszültség és potenciál definiálására általunk alkalmazott eljárás nem egyezik a fizika
tankönyvek többségében alkalmazottal. A fentiekben az elektromos tér által végzett
munkával értelmeztük mind a feszültség, mind a potenciál fogalmát. A fizikában
általánosan elfogadott szemléletmód szerint a tér ellenében végzett munkával
értelmezzük ezeket a fogalmakat. Így a P pont potenciálján azt a munkát értjük, amit a
tér ellenében kell végezni, míg az egységnyi töltés a zéruspotenciálú helyről a P pontba
kerül. A tér ellenében végzett munkán itt egyszerűen a térerősség (-1) szerese által
végzett munkát értjük. Vegyük észre azonban, hogy a korábban általunk használt
definícióhoz képest nemcsak az erő irányát, hanem a pályavonalét (így a pályavonal
minden ívelemének az irányát is) ellenkezőre változtattuk, ami azt jelenti, hogy
számértékileg mindkét definíció ugyanarra az eredményre vezet.

Az utóbbi meghatározás azt a szemléletet tükrözi, hogy a zéruspotenciálú helyről az elektromos
térben a nagyobb potenciálú helyre úgy juttathatunk töltéseket, ha mi fektetünk be munkát.

4.4.3.1. Ponttöltés potenciálja
Bizonyos speciális problémák tárgyalásakor célszerű a potenciál referenciapontját másként
megválasztani. Ilyen speciális eset például a magányos ponttöltés (töltött gömb)
potenciálterének leírása. Itt a forrástöltéstől végtelen távolságban lévő pont potenciálját
választjuk zérusértékűnek. Mivel azonban a ponttöltés elektromos terében a munkavégzés
számítása a középiskola matematikai eszköztárával nehéz, a ponttöltés potenciáljának részletes
tárgyalását csak kiegészítő anyagként, emelt szinten ajánljuk. Általános tantervű osztályokban
𝑄

a ponttöltés potenciáljának helyfüggését legfeljebb közöljük ( 𝑈(𝑟) = 𝑘 𝑟 ). Ez utóbbinak az
adhat mégis értelmet, hogy így egyszerű anyagszerkezeti feladatokkal bővíthetjük az
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alkalmazásokat (pl. A hidrogén atom méretét és az elektron töltését felhasználva
meghatározható az elektron kötési energiája, értelmezhetjük a pozitív ionok képződését, jobban
megértjük a Rutherford-szórás fizikáját stb.)

Ponttöltés potenciálterének elemi számítása (kiegészítő anyag) (E14.)
Részletek >>>

A potenciál fogalmának tárgyalása speciálisan emelt szintű
tanulócsoportok számára (E15.)
Részletek >>>

Elektromos potenciál az emberi szervezetben (E16.)
Részletek >>>

Az elektrosztatika második alaptörvénye (E17.)
Részletek >>>

4.4.3.2. Az elektromos tér jellemzése ekvipotenciális felületekkel
Az elektromos mező szemléletes jellemzésére jól használhatók az erővonalak. Az elektromos
mező szerkezetének az erővonalakhoz hasonlón jó szemléltetésére alkalmasak az ún.
ekvipotenciális felületek (kétdimenzióban vonalak). Az ekvipotenciális felületeken mozgó
töltéseken a mező által végzett munka zérus. Mivel tetszőleges elmozdulás esetén ez a munka
csak akkor nulla, ha az elmozdulás merőleges a töltésre ható erőre, az ekvipotenciális felületek
merőlegesek kell, hogy legyenek az erővonalakra. (Az elektromos tér munkavégzésének
tárgyalásához használt példa esetén láttuk, hogy a függőleges térerősségű homogén térben, a B
és C pontokat összekötő vízszintes szakaszon a tér által a q próbatöltésen végzett munka értéke
zérus.) Az ekvipotenciális vonalak rendszere ortogonális az erővonalak rendszerére.
Az ekvipotenciális felületek (vonalak) jelentésének megvilágítására a homogén elektromos
mező és a mechanikából ismert nehézségi erőtér párhuzamba állítása is jól felhasználható. Az
ábra ezt a szemlélteti.

216

Nehézségi erőtér

4.10. ábra: A nehézségi erőtér és a homogén elektromos mező összehasonlítása

A bal oldali kép a nehézségi erőteret, a jobb oldali az elektromos mezőt illusztrálja. A nehézségi
erőtérben lévő m tömegű testre a mező függőleges G erővel hat. Vizsgáljuk energetikai
szempontból a térben mozgó testet! Ha az elmozdulásnak van függőlegesen lefelé mutató
összetevője, a nehézségi erőtér munkát végez. A függőleges elmozdulással a test potenciális
(helyzeti) energiája megváltozik, az energiaváltozás nagysága megegyezik az erőtér által
végzett munkával, (előjele azzal ellentétes, ha a tér pozitív munkát végez, a test helyzeti
energiája csökken, az energiaváltozás negatív). Vízszintes elmozdulás esetén a tér nem végez
munkát, a test potenciális energiája nem változik. A vízszintes sík a nehézségi erőtérben
ekvipotenciális felület. Az ábrán a nehézségi erőtérrel párhuzamba állított elektromos erőtér
térerősségvonalai lefelé mutatnak. A q próbatöltésre a mező függőlegesen lefelé mutató erővel
hat. Ha a próbatöltés helyzete úgy változik, hogy az elmozdulásnak van a térerősség irányába
eső komponense, akkor a mező a töltésen munkát végez, aminek eredményeként a töltés
potenciálja megváltozik. (A munkavégzés, azaz a potenciális energiaváltozás értékét elosztva a
próbatöltés nagyságával megkapjuk a töltés pályájának két végpontja közti feszültséget.) Ha a
próbatöltés a térerősségvonalakra merőleges (vízszintes) irányban mozdul el, a mező nem
végez munkát, a próbatöltés potenciális energiája a mezőben nem változik. Ez utóbbi esetben a
töltés elmozdulásának két végpontja között a feszültség zérus, a két pont ekvipotenciális
vonalon fekszik.
Az ekvipotenciális felületek jól demonstrálhatók az erővonalak rajzoltatására alkalmas
számítógépes programokkal. A mellékelt néhány ábra az elektromos mezőt jellemző
erővonalakat és a rájuk merőleges ekvipotenciális görbéket együtt mutatja.
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4.11. ábra: Az elektromos mező szerkezete és ekvipotenciális felületek ábrázolása néhány speciális esetekben

A szemléletes példákból látható, hogy a mező szerkezetét jellemző ekvipotenciális felületek az
erővonalképhez hasonlóan használhatók az erőtér szemléletes leírására. Az ekvipotenciális
felületek fogalmi bevezetéséhez tulajdonképpen a nevet adó potenciál fogalmára sincs szükség,
elegendő a helytől függő potenciális energia fogalma is. Ha azonban helyesen szeretnénk
„jellemezni” az elektromos mezőt ekvipotenciális felületek segítségével, mindenképpen
tudatosítanunk kell, hogy a potenciál az egységnyi töltésre vonatkoztatott „elektromos helyzeti
energia”.
A kétdimenziós elektromos erőtér ekvipotenciális pontjainak kimérése ún. potenciál-kádban
egyszerű feszültségméréssel megvalósítható. Az azonos feszültségű pontok összekötésével az
ekvipotenciális vonalak adódnak, végül a potenciálvonalak segítségével a tér erővonalrendszere
is kirajzolható.

Ekvipotenciális vonalak kimérése két fémelektróda közötti elektromos
térben (emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladat) (E13.)
Részletek >>>
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4.5. Fémek elektrosztatikus mezőben
A fémek elektromos tulajdonságainak kiemelt figyelmet szentelünk az elektrosztatika
középiskolai tárgyalása során. Ezt egyrészt a fémek áramvezetési tulajdonságainak
megalapozása, másrészt gyakorlati vonatkozású elektrosztatikai alkalmazások indokolják.
Az elektrosztatikus alapjelenségek bemutatása, az elektromos mező fogalmának bevezetése és
sajátságainak szemléltetése során már számos olyan kísérleti jelenséggel találkoztunk, amelyek
a fémek speciális elektromos tulajdonságaival kapcsolatosak. Bevezető szinten ezeket általában
nem hangsúlyozzuk, de utóbb érdemes rájuk – akár a kísérletek gyors megismétlésével is –
visszatérni.
A fémek talán leginkább szembeszökő elektromos tulajdonsága, hogy igen könnyen
feltölthetők, de töltésüket könnyen le is adják. (Elektrosztatikus kísérleteinkben ezért is
alapvető szerepe van a fémeknek.)
Feltöltött fém-elektroszkópos kísérletekkel mutatjuk be a töltések átvitelét két fémtárgy között,
a semleges fémtárgyon elektromos tér hatására bekövetkező töltésmegosztás jelenségét, a
pozitív és negatív töltések egymást közömbösítő hatását, de töltött fémgolyók közti erőhatás
mérése vezet el bennünket a Coulomb-törvényhez is.
Az elektromos mező fogalmát töltött fémgolyók, illetve ellentétesen töltött fémlemezek közötti
térben értelmezzük, az erővonalak rendszerének szemléltetéseként olajba helyezett töltött
fémelektródák között vizsgáljuk búzadara-szemek spontán rendeződését stb.
A már tárgyalt jelenségeket, a fémek elektromos viselkedésének mélyebb megértéséhez,
néhány újabb kísérlettel célszerű kiegészíteni. E kísérletekkel mutatjuk be, hogy az
elektrosztatikus feltöltés során a fémre vitt elektromos többlettöltés a fém külső felületén
helyezkedik el. Ha a fém belsejében vannak is üregek, a belsőfelületeken nincsenek
többlettöltések.
A töltött fémtest környezetében kialakuló elektromos mezőt a külső felületen elhelyezkedő
töltések keltik. Az elektromos mező lokális térerősségét a felület környezetében a felületi
töltések sűrűsége határozza meg. Ez utóbbi a felület lokális görbületének mértékétől függ.
Minél nagyobb a felület lokális görbülete (csúcsok élek), annál nagyobb a töltéssűrűség, illetve
a felület környezetében a térerősség. A csúcshatásként ismert jelenséget elméleti érdekessége
mellett gyakorlati jelentősége teszi fontossá.
A fém belsejében – ideértve a fém anyagát és az esetleges belső üregeket is – a térerősség zérus.
Ezen a felismerésen alapul az elektromos mező gyakorlati szempontból fontos árnyékolásának
lehetősége. A vonatkozó kísérleteket a melléklet tartalmazza.

Egyszerű kísérletek: fémek elektromos mezőben,
csúcshatás, az elektromos tér árnyékolása (E18.)

Részletek >>>
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A kísérletek középiskolai magyarázatához a fémek elektronszerkezetéről a kémiában tanultak
megfelelő alapot jelentenek. A gimnáziumi kémia-tanulmányok elején a diákok tanulják a
fémek elektronszerkezetét és a fémes kötés lényegét. Tudják, hogy a fémek kristályos
szerkezetűek, a rácspontokban pozitív töltésű fémionok ülnek, amelyek elveszítették
vegyértékelektronjaikat. A fématomok által leadott elektronok az egész fém térfogatában
eloszló ún. delokalizálódott elektronfelhőt alkotnak, ami összességében semlegesíti a fémionok
pozitív töltésének egymásközti taszítását és összetartja a kristályt. A fémek kísérletekben
tapasztalt elektromos sajátságainak magyarázatához ebből érdemes kiindulni.
Ennek alapján mindig a következő gondolatmenettel érvelhetünk. Figyelembe véve, hogy a
fémek delokalizált elektronjai a fémben könnyen mozoghatnak, sztatikus esetben mindig olyan
töltéseloszlásnak kell kialakulni, hogy az elektronokra ható erő a fém belsejében zérus legyen,
a fém felületén pedig a felületre merőleges irányú. Ez utóbbi azt fejezi ki, hogy a sztatikus
egyensúly beállta után nincs olyan erő, ami a felület mentén elmozdítaná az elektronokat.
Elektromosan semleges állapotban a fém kristályrácsba rendeződő pozitív fémionjai közötti
térben a delokalizált elektronfelhő úgy helyezkedik el, hogy az ellentétes töltések eredő
elektromos tere a fémen kívül és belül egyaránt zérus legyen.
Ha a fémre negatív többlettöltést juttatunk, (miközben a fém környezetében nincs más külső
töltéstől származó erőtér) a többlet elektronok a fémtárgy felszínén, azaz egymástól a lehető
legtávolabb oszlanak el. Pozitív feltöltés, azaz elektronhiány létrejötte esetén pedig úgy, hogy
ezáltal a felszín ekvipotenciális felület legyen. A fémfelület ekvipotenciális állapotát tükrözi a
töltött fém környezetének erővonalképe is. Az olajba szórt búzadara-szemekkel kísérletileg
kirajzoltatott erővonalak és a számítógépes programokkal számított erővonalak egyaránt
merőlegesen futnak be vagy indulnak ki a fém felületéből. Ez jól megfigyelhető a különböző
alakú töltött fémelektródák körül az erővonalak mentén rendeződő búzadara-szemcsékkel
kísérletileg kirajzoltatott erővonalképeken.

4.12. ábra: A töltött fém környezetében kialakuló elektromos mező szemléltetése búzadarás kísérlettel

A képeken az is jól látszik, hogy az elektromos erőtér (erővonalak) csak a töltött fém külső
környezetében van. A bal oldali fotón a gyűrű alakú fém belső üregében a dara-szemcsék nem
rendeződnek. A képeken megfigyelhető az is, hogy az erővonalak sűrűsége (azaz a lokális
térerősség) a fém felülete mentén is változik, ha a felszín görbülete helyileg eltérő. A bal képen
a fémelektróda külső felülete hengeres, görbülete állandó, és a radiálisan elrendeződő
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erővonalak sűrűsége is hengerszimmetrikus. A jobb oldali fotón az elektróda egyik oldala
kicsúcsosodik. A csúcsnál az erővonalak összesűrűsödnek, ami jelzi a csúcs környezetében a
megnövekedő térerősséget. A töltött fém környezetében kialakuló mező sajátságait az
erővonalak megfigyelésén túl más látványos kísérletekkel is tanulmányozhatjuk.
4.5.1. Kapacitás, kondenzátor
A kapacitás fogalmát érdemes kísérlettel bevezetni: Szigetelő állványon lévő fémgömböt
sztatikus feszültségmérőhöz kapcsolunk, majd állandó fordulattal működő Van de Graaffgenerátorról töltést „kanalazunk” a gömbre. A feszültségmérő a töltésadagoknak megfelelően
szakaszosan egyre nagyobb feszültséget mutat. A kísérleti tapasztalat szerint a gömb földhöz
viszonyított feszültsége (potenciálja) arányos a rávitt töltéssel: 𝑈~𝑄. A töltés és a feszültség
hányadosa jellemző a töltött testre (pl. nagyobb gömb esetén a hányados értéke nagyobb, kisebb
gömb esetén kisebb). A hányados értékét a test kapacitásának nevezzük. A kapacitás (= töltésfelvevő képesség) szemléletes jelentése, hogy megadja mekkora töltés esetén lesz egységnyi az
adott test földhöz viszonyított feszültsége.
𝑄
=𝐶
𝑈
A kapacitás mértékegysége 1 Farad (1 F annak a testnek a kapacitása, amelynek 1 C töltés
hatására 1 V a földhöz viszonyított feszültsége)
A kapacitás fogalmának bevezetésére ajánlott, „gömb-kondenzátorral” végzett kísérletnek,
szemléletformáló szerepe van. Általánosan mutatja, hogy a kapacitás minden fémtest jellemző
tulajdonsága, nem csupán az elektronikai gyakorlatban kondenzátornak hívott kapcsolási
elemnek.

Kondenzátorok
A gyakorlatban kondenzátornak az olyan eszközöket nevezzük, amelyek sok elektromos töltést,
viszonylag kis feszültség mellett képesek tárolni. A nagy kapacitású kondenzátorok általában
két szigetelő réteggel elválasztott fém-fegyverzetből állnak. Ha az egyik fegyverzet pozitív, a
másik negatív töltésű, az elektromos tér a két fegyverzet közötti tartományba sűrűsödik–
„kondenzálódik”. Különböző típusú (felépítésű) kondenzátorok léteznek. A fizika tanítása
szempontjából kiemelkedő jelentőségű a síkkondenzátor.

Síkkondenzátor
A síkkondenzátort két nagy felületű, egymáshoz közel elhelyezett párhuzamos fémlap alkotja.
A feltöltött síkkondenzátor egyik lemeze +Q a másik –Q töltésű. A fegyverzetek között
kialakuló elektromos tér jó közelítéssel homogén. Ez adja a síkkondenzátor kiemelt jelentőségét
az oktatásban, hiszen elektrosztatikus térrel kapcsolatos számítások a középiskolában jórészt
homogén tér esetén végezhetők. A másik fontos érv a síkkondenzátor tanítása mellett az, hogy
az eszköz tudománytörténeti jelentőségű, gondoljunk csak például Millikan kísérletére, vagy
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J.J. Thomson szemléletformáló jelentőségű méréseire, a töltött síkkondenzátor lemezei között
eltérülő katódsugarakkal kapcsolatban.
Demonstrációs síkkondenzátor a tanszer kereskedelemben beszerezhető. A két egymással
szemben szigetelten elhelyezett fémlap közelíthető és távolítható, a sztatikus feszültségmérő
csatlakozási pontjai kiépítettek.

4.13. ábra: Demonstrációs célokra használható síkkondenzátor

A kondenzátor egyszerűen feltölthető, ha egyik fegyverzetét földeljük, másik, szigetelt
fegyverzetére pedig külső forrásból töltést viszünk. Az általunk felvitt töltés hatására a szemben
álló földelt lemez ellentétes töltésűvé válik. Ha az általunk felvitt töltés pozitív, a földből
elektronok vándorolnak a szemközti fegyverzetre, ha negatív töltést adunk a szigetelt lemezre,
akkor a földelt lemez elektronjai a földbe taszítódnak, így a fegyverzet töltése pozitív marad.
Az így feltöltött kondenzátor két fegyverzetén a töltéssűrűség nagysága megegyezik, előjele
különbözik.

4.14. ábra: Kondenzátor feltöltésének gyakorlati megvalósítása földeléssel

A kondenzátor lemezei között (a lemez széleitől eltekintve) az elektromos mező homogén. A
síkkondenzátor terének térerősségét a középiskolában nem számítással vezetjük be, hanem
közöljük és a formula jelentését értelmezzük.
𝐸 = 4𝜋𝑘

222

𝑄
𝐴

ahol 𝑄 a kondenzátor töltése, 𝐴 a kondenzátor sík lapjának területe. A síkkondenzátor
fegyverzetei közötti homogén mező térerőssége a lemezeken lévő töltéssűrűséggel arányos.
Emelt szinten megtehetjük, hogy nem a síkkondenzátor térerősségét adjuk meg, hanem egyetlen
töltött sík térerősségét:
𝐸 = 2𝜋𝑘

𝑄
𝐴

és a kondenzátor terét, mint a két ellentétesen töltött sík terének eredőjét származtatjuk. Ezzel
a módszerrel világos értelmezést kap, hogy miként „kondenzálódik” a tér a két lemez közé,
továbbá megmutatja a szuperpozíció elv érvényesülését is. A gondolatmenet lényegét a 9. ábra
szemlélteti.

4.15. ábra: Kondenzátor elektromos mezője két síklap elektromos mezőjének szuperpozíciójaként

A síkkondenzátor kapacitásának meghatározásához a kapacitás általános definíciós
egyenletéből indulunk ki
𝐶=

𝑄
𝑈

ahol d a lemezek távolsága és U a fegyverzetek közti feszültség
𝑈 = 𝐸𝑑 = 4𝜋𝑘
A síkkondenzátor kapacitása így
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𝑄
∙𝑑
𝐴

𝐶=

𝑄
𝑄
𝐴
𝜀0 𝐴
=
=
=
𝐸𝑑 4𝜋𝑘 𝑄 ∙ 𝑑
4𝜋𝑘 ∙ 𝑑
𝑑
𝐴

A kapacitás fordított arányú kapcsolata a lemezek távolságával a fentebb bemutatott
demonstrációs kondenzátorral és a lemezekhez kapcsolt elektroszkóppal szemléltethető, illetve
szakköri keretek közt sztatikus feszültségmérővel kimérhető.
A demonstrációs síkkondenzátorral egyszerűen bemutatható, hogy a kapacitása jelentősen
megnő, ha a lemezek közé szigetelő anyagot (dielektrikumot) csúsztatunk. Ez érthetővé teszi,
hogy a gyakorlatban használt kondenzátorok mindig a fegyverzetek közé helyezett
dielektrikummal készülnek.
A dielektrikumok tárgyalása nem tananyag a középiskolában. Szakköri témaként azonban
nagyon hasznos és érdekes kiegészítését jelentheti a kötelező tananyagnak.

Kondenzátorok kapcsolása (E19.)
Részletek >>>

Az elektrosztatika törvényeinek egyik, diákok számára is érdekes alkalmazási területe a légköri
elektromosság jelenségköre. A föld és az ionoszféra hatalmas kondenzátornak tekinthető,
aminek feszültsége gyakorlatilag állandó. Milyen mechanizmus biztosítja a töltések
szétválasztását? Hogy kapcsolódnak a témába a villámok? Hogy védekezhetünk a villámok
ellen? Ezek és hasonló izgalmas kérdése tárgyalása szakköri témaként ajánlott.

A légköri elektromosság (E20.)
Részletek >>>

4.6. Az elektromos mező energiája
A síkkondenzátor elektromos mezőjének energiáját a fegyverzetek közé lógatott vezető labda
pattogásának (más nevén a „giling-galang”) kísérleti bemutatásával vezethetjük be. A feltöltött,
grafittal bevont pingponglabdát demonstrációs síkkondenzátor lemezei közé ingaként lógatjuk
be. A két lemez között a labda pattogni kezd, miközben töltéseket visz át az egyik lemezről a
másikra. A labda mozgása mindaddig tart, amíg a kondenzátornak töltése van, azaz amíg a
lemezek közt elektromos mező van. A labda mozgásának fenntartásához energia szükséges. Az
elektromos mező munkát végez a labdán, tehát a mezőnek munkavégző képessége, energiája van.
Érdemes a labda mozgása során az energiaátalakulási és töltésszállítási folyamatokat
részletesen megbeszélni. Indítsuk úgy az ingát, hogy a kondenzátor pozitív lemezéhez érintjük,
és magára hagyjuk. Az érintéskor a lemez feltölti az ingatestet. Az ingát az elektromos tér
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gyorsítja a negatív lemez felé, érvényes az energia-megmaradás törvénye, a csökkenő
elektrosztatikus energia mozgási és gravitációs potenciális energiává alakul. (A gyorsulások
nem túlságosan nagyok, ezért a sugárzási energiaveszteség elhanyagolható.) Amikor az ingatest
a negatív lemeznek ütközik, akkor semlegesítődik, majd negatív töltésűvé válik.
Tulajdonképpen ekkor történik meg az ingatest kezdeti energiájának disszipációja. Ezután a
folyamat ismétlődik.
Az inga töltéseket szállít a kondenzátor egyik lemezéről a másikra. Most is elektromos áramról
beszélhetünk, de ezt a szokásos vezetési mechanizmustól való megkülönböztetésre konvektív
áramnak nevezzük. A fémekben az ún. „konduktív” áramot a vezetési elektronok sokaságának
mozgása adja, itt az áramot a lemezek közt mozgó makroszkopikus test (pingpong-labda) által
hordozott töltések jelentik.
Az alapszinten tanuló osztályokban az elektromos tér energiájának kvalitatív szintű fenti
tárgyalásán túl nemigen megyünk.
Emelt szintű osztályban, vagy tehetséggondozás keretében tanulságos az elektromos mező
energiájának kvantitatív meghatározása is. Az elektromos mező energiasűrűségét a homogén
tér speciális esetén végzett számítással határozzuk meg, majd általánosítunk. (Megjegyezzük,
hogy hasonlóan járunk el a mágneses tér energiájának tárgyalása során. Az utóbbi esetén a
számítást szolenoid homogén mágneses terére végezzük el, majd az eredményt általánosítjuk.)
Az elektromos és mágneses mezők energiájának külön-külön történő meghatározása alapozza
meg az elektromágneses tér, illetve az elektromágneses hullám energiájának meghatározását.
Az elektromos mező energiájának kiszámításánál azt a munkát határozzuk meg, amit a
kondenzátor feltöltésekor a töltések mozgatásával végzünk. A kondenzátort gondolatban (az
ingakísérlet analógiájára) 𝛥𝑄 ′ töltés-adagok egyik fegyverzetről a másikra történő egymás
utáni átvitelével töltjük fel. Kis adag 𝛥𝑄 ′ töltés átviteléhez 𝛥𝑊 = 𝑈 ′ · 𝛥𝑄 ′ (elemi) munkát kell
végezni, ahol 𝑈 ′ a kondenzátor pillanatnyi feszültsége (amely 𝑄 ′ töltéshez tartozik). A teljes
munka tehát az 𝑈 ′ (𝑄 ′ ) függvény alatti területtel egyezik meg. Mivel a feszültség lineárisan
függ a fegyverzeten lévő 𝑄 ′ töltéstől (𝑈 ′ = 𝑄 ′ /𝐶), ezért a teljes munka éppen az 𝑈 ′ (𝑄 ′ )
egyenes alatti terület lesz (lásd. 11. ábra):
1
1
1 𝑄2
𝑊 = ∑ 𝑈′ ∙ ∆𝑄′ = 𝑈 ∙ 𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑈 2 =
2
2
2 𝐶
Behelyettesítve a síkkondenzátor kapacitását, és felhasználva az 𝑈 = 𝐸𝑑 összefüggést, azt
kapjuk, hogy az elektromos tér egységnyi térfogatában tárolt energia, azaz az elektromos mező
energiasűrűsége:
𝜌𝑒𝑙 =

𝑊 1
= 𝜀0 𝐸 2
𝑉
2

Ez utóbbi kifejezés nem homogén elektromos mezőre is érvényes.
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4.16. ábra: Síkkondenzátor elektromos mezőjének energiája

Alkalmazás
Vizsgáljuk meg, hogy mire fordítódik a síkkondenzátor fegyverzeteinek távolításakor végzett
a munka. Töltsük fel a kondenzátort egy telepről Q töltéssel, majd kapcsoljuk le a telepről.
Ekkor a kondenzátoron lévő töltés a lemezek távolítása során állandó marad., Mivel a
𝐴

kondenzátor kapacitása 𝑑 növekedése miatt csökkeni (𝐶 = 𝜀0 𝑑), a kondenzátor energiája nő
1 𝑄2

(𝑊 = 2

𝐶

). Az energianövekedést a lemezek távolítása során végzett munka fedezi.

Nézzük most, mi történik abban az esetben, ha a síkkondenzátor fegyverzeteit úgy távolítom,
hogy közben a lemezek végig a feszültségforráshoz vannak kötve? Ekkor a kondenzátor
feszültsége állandó a munkavégzés során, így a kapacitás csökkenése miatt a kondenzátor
1

energiája is csökken (𝑊 = 2 𝐶 ∙ 𝑈 2 ). Mire fordítódott most a munkavégzés és hová lesz a
kondenzátor energiája? 𝑄 = 𝐶 · 𝑈 miatt látszik, hogy a lemezek távolítása során csökken a
lemezeken lévő töltés mennyisége; áram indul el. A töltések visszaáramlásával nő a
feszültségforrás energiája, valamint melegszik a vezeték és az áramforrás. Az ehhez szükséges
energiát fedezi a lemezek távolításakor végzett munka és a kondenzátor energiájának
csökkenése.

4.7. Szigetelő anyagok elektromos mezőben
Elektrosztatikai kísérleteink során gyakran kísérletezünk szigetelő anyagokkal. Ilyen anyag pl.
az ebonit, az üveg, a tiszta víz, a bodzabél-golyó, a műanyagok többsége stb.) Nem lehet
kétséges tehát hogy a szigetelő anyagok (dielektrikumok) és az elektrosztatikus mező
kölcsönhatást mutat. A középiskolában a szigetelőanyagok és az elektrosztatikus tér
kölcsönhatásának tárgyalása nem a kötelező tananyag része. Ennek ellenére úgy gondoljuk,
hogy teljesebb lesz a kép az elektrosztatika jelenségeiről, ha az érdeklődő osztályokban,
kiegészítő foglalkozáson, szakkörön röviden jelenségbemutatás és kvalitatív értelmezés
szintjén foglalkozunk a szigetelő anyagokkal is.
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Bevezető kísérletek:
Csapból kifolyó víz és a dörzselektromosan feltöltött ebonit-, illetve üvegrúd kölcsönhatása.
A vízcsap finom nyitásával állítsuk be, hogy a csapból folytonos vékony sugárban folyjék a
víz! Közelítsünk oldalról negatív töltésű megdörzsölt ebonitrúddal, majd pozitív üvegrúddal a
vízsugárhoz! Az eredetileg függőlegesen folyó víz mindkét esetben oldalra kitér a töltött rudak
felé. A víz anyagát tehát mindkét elektromos töltés vonzza, miközben a csapból kifolyó víz
maga nem mutat elektromos töltést.

4.17. ábra: A csapból kifolyó vékony vízsugarat a pozitív töltésű üvegrúd (a) és a negatív töltésű ebonitrúd
egyaránt vonzza (b)

Kondenzátor kapacitásának változása dielektrikum hatására
Demonstrációs síkkondenzátor lemezei közé kapcsoljunk elektrométert, vagy sztatikus
voltmérőt, majd töltsük fel a kondenzátort! Csúsztassunk a lemezek közé nagyobb
szigetelőlapot (üveg, plexi, bakelit, nikecell stb.)! A szigetelőlap ne érintse a fegyverzeteket!
Figyeljük közben az elektrométert! Ahogyan a szigetelőlap a lemezek közé kerül, a mutató
egyre kisebb feszültséget jelez. A szigetelő lapot kivéve a feszültség ismét nő. Ismételjük meg
a kísérletet hasonló vastagságú, de eltérő anyagú szigetelő lapokkal! A kondenzátor
feszültségének csökkenése mindegyik esetben megfigyelhető, a csökkenés mértéke azonban
anyagonként változik.

4.18. ábra: A töltött kondenzátor feszültségének változása dielektrikum hatására
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Mindkét kísérlet egyértelműen bizonyítja, hogy a lemezek közé becsúsztatott dielektrikum és
az elektrosztatikus mező kölcsönhatásba került egymással. A kondenzátor lemezei közt
lecsökkenő feszültség azt jelzi, hogy a dielektrikum hatására maga az elektromos mező
változott (hiszen sem a kondenzátor paraméterei, sem a lemezekre vitt töltés nem változott).
Természetesen a kölcsönhatás értelmében az elektromos tér hatására a dielektrikumban is
történt változás.
A dielektrikumban történt változás magyarázatánál – ahogy azt a fémek esetén is tettük – a
kémiai anyagszerkezet alapismeretére támaszkodhatunk: A fémekben helyhez kötött fémionok
közt nagy számú szabadon mozgó elektron van. A szabadon mozgó elektronok a külső
elektromos tér hatására úgy rendeződnek át, hogy a fém belsejében az eredő térerősség zérus
legyen. A szigetelőanyagokra az jellemző, hogy az atomokat összekapcsoló kémiai kötésekben
az elektronok is helyhez kötöttek. Ez a kötöttség csak a kötéseken belül enged némi
elmozdulást, ami nem jelent többet egy atomi méretű dipólus létrejötténél. E parányi, tér által
keltett dipólusok együttes hatása sem képes az elektromos teret az anyagban ellensúlyozni, de
hatását gyengíti. Vannak olyan szigetelő anyagok is, amiket olyan molekulák alkotnak,
amelyek eleve rendelkeznek dipólus tulajdonsággal. Ezekben az anyagokban a dipólusok
általában irányítatlanok, egymástól függetlenül össze-vissza állnak. Külső elektromos tér
hatására ezek a rendezetlen dipólusok a térrel ellentétes polaritással rendeződnek. Ez
eredményezte a vízsugár és a töltött szigetelő rúd közti vonzást. A vízmolekulák eleve
dipólusok. Ezek a külső tér hatására mindig az aktuális külső térrel ellentétes irányba
rendeződnek.
A dielektromos anyagok elektromos polarizálhatósága anyagfüggő. Az anyagokat az ún. relatív
dielektromos állandó (εr) jellemzi. A dielektromos állandó értékének meghatározására a fent
leírt kondenzátoros kísérletet használhatjuk fel. Gondoljuk el, hogy a feltöltött
kondenzátorlemezek távolságát rögzítjük, majd a lemezek közét pontosan kitöltő szigetelő
lapokat helyezünk be és mérjük a lemezek közti feszültséget. Különböződielektrikumok esetén
a mért feszültségek különböznek és mid kisebbek a vákuum-kitöltés esetén mért elvi értéknél.
Egy adott dielektrikumot jellemző εr anyagi tényező (relatív dielektromos állandó) értékét
megkapjuk, ha a vákuumbeli kondenzátor feszültségét (U0) osztjuk a lemezei közt a megfelelő
dielektrikummal kitöltött kondenzátor mért feszültségével.
A dielektrikumos relatív
dielektromos állandója 1-nél nagyobb érték. (a vákuum relatív dielektromos állandójának
értéke definíciószerűen 1. A néhány szigetelőanyag dielektromos állandóját a táblázat
tartalmazza.
Anyag

paraffin

csillám

üveg

porcelán

víz

etanol

olaj

levegő

εr

1.9-2,2

4-8

5-16

6

81

24

2

1,00059

Az adatok közül figyelemre méltó a levegő dielektromos állandója, ami egy ezreléknél
kevesebb eltérést mutat a vákuumtól, iskolai tájékoztató méréseknél tehát a kondenzátor
levegőben mért feszültsége a vákuumbeli viszonyítási alappal azonosnak tekinthető.
A másik érdekes adat a víz kiemelkedően nagy dielektromos állandója, ami a víz dipólusmolekuláinak és sajátos mikroszerkezetének együttes következménye.
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4.8. Probléma- és feladatmegoldás az elektrosztatikában
Az elektrosztatikában is, mint a fizika más ágaiban a törvények mély megértését az alkalmazás
szintű tudás megszerzése biztosítja. Ennek pedig nélkülözhetetlen eleme a feladatmegoldás.
(Feladatmegoldáson most nemcsak a konkrét számításos feladatokat, hanem a fogalmak
megértését vizsgáló kvalitatív kérdéseket is értjük.)
Az elektrosztatika új jelenségkör bevezetését jelenti így fontosak a jelenségkör
alapfogalmainak jelentésére vonatkozó kérdések, emiatt az alapkísérletek egy részének
kvalitatív magyarázata beépíthető a feladatmegoldó órák anyagába. Már a bevezetés szintjén
megjelenik az elektrosztatikának az a jellegzetessége, hogy szoros kapcsolatban van más
fizikai, illetve nem fizikai területekkel. Az alapjelenségek, a töltés fogalom, a fémek elektromos
térbeli viselkedésének megértése sokkal egyszerűbb, ha a kémiából ismert anyagszerkezeti
ismereteket is felhasználjuk. (A kérdéskört nem részletezzük, mert a korábbiakban már
alaposan elemeztük.)
Nem kell külön magyarázni, hogy mély kapcsolat van a mechanikai fogalmak és az
elektrosztatika mennyiségi leírására szolgáló térerősség és potenciál fogalom között is.
Természetesen mind az anyagszerkezeti szemléletnek, mind a mechanikai alapoknak meg kell
jelennie a feladatmegoldásban is.
Az elektrosztatika feladatok a kérdéskör felépítésének megfelelően lényegében két csoportba
sorolhatók.
1. Adott töltéseloszlás esetén az elektromos mező; és az elektromos mezőben ható erők
kiszámítása. Ennek a feladatkörnek az egyszerű részében csak a Coulomb-törvény
alkalmazására és a térerősség vektoroknak a szuperpozíció elvén alapuló összegzésére
szorítkozunk. Az összetett feladatokat azonban alkalmat adhatnak a mechanika nagy
részének átismétlésére. A korábban már megoldott kinetikai és sztatikai feladatok
mindegyike újra feladható, ha az erőket az elektrosztatikus Coulomb-erővel
kiegészítjük. Lényegében az eddig ismert erőtörvények egészülnek ki egy új
erőtörvénnyel.
2. A feszültség, a potenciál és az elektrosztatikus energiák kérdésköre. Itt tisztán
elektrosztatikai fogalmakra vonatkozó feladat a Coulomb-erő potenciáljára, valamint a
kondenzátorok erőterére és ekvipotenciális felületeire, valamint kapcsolásaira
vonatkozó feladatcsoport.
A kondenzátorok homogén erőterében történő töltésmozgás leírása azonban ismét csak alkalom
a mechanikai feladatok újratárgyalására, és a munkatétel és az energia-megmaradás tétele is
mélyebb tartalmat kaphat az elektrosztatikus tér energiájának megismerésével.
A melléklet néhány egyszerű példát mutat a fentiek alkalmazására mező munkája.
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Válogatott elektrosztatika mintafeladatok (E21.)
Részletek >>>

Gyakorlati alkalmazások a mindennapokból. A fénymásoló (Xerox) és
a lézer-nyomtató (E22.)
Részletek >>>
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ELEKTROSZTATIKA
MELLÉKLETEI

231

E1. Amit az elektrosztatikus kísérletek sikeres bemutatásához tudni
érdemes

Az elektrosztatika a fizikának kísérletekkel igen jól illusztrálható fejezete. A következőkben
többségében házilag is elkészíthető és üzembiztosan elvégezhető kísérleteket ismertetünk.
A gyakorló tanárok tudják, hogy a jól előkészített és kipróbált elektrosztatikai kísérletek
gyakran éppen hallgatóság jelenlétében nem sikerülnek. A kudarcok oka általában az, hogy a
levegő vezetőképessége váratlanul megnő. A növekedés legtöbbször a levegő megnövekedő
nedvességtartalmával magyarázható. Durva szabályként elfogadható, hogy nedves időben, ha a
levegő relatív nedvessége 80-85% fölött van, akkor, nem is érdemes elektrosztatikai
kísérletekkel próbálkozni.
Az elektrosztatikus kísérletek sikerét hatékonyan javítja, ha infralámpával melegítjük a kísérleti
berendezést. A lámpa a levegő hőmérsékletét az eszközök környezetében néhány fokkal
megemeli, s ily módon a relatív páratartalmat csökkenti.
Döntő jelentőségű az elektrosztatikai kísérletek szempontjából a felhasznált szigetelőanyagok
minősége is. A közönséges szigetelőanyagok többsége ezekben a kísérletekben nem
használható. Elektrosztatikai szigetelés céljára csak olyan anyagok használhatók, amelyek
fajlagos ellenállása legalább 1015 Ωcm.
Megjegyzés:
-

A 220 V-os infraizzók a kereskedelemben kaphatók. Ügyelni kell azonban arra, hogy
ezek az izzók nagy teljesítményűek és huzamosabb ideig csak porcelán foglalatba
csavarva működtethetők, mert a közönséges bakelit foglalatokat rövid idő alatt elégetik.
Célszerű széles fém ernyőjű lámpát használni, ami a sugárzást a megfelelő helyre
irányítja.

Jó szigetelőanyagok pl. a következők:
-

-

-

Borostyánkő. Fajlagos ellenállása 1018 Ωcm. Könnyen megmunkálható, de a
kereskedelemben nem kapható, legfeljebb selejtezésre kerülő régi eszközökből vehető
ki.
Ebonit. Fajlagos ellenállása 1015-1018 Ωcm. Könnyen megmunkálható, napfény
hatására azonban szigetelőképessége romlik, mert kénessavak keletkeznek a felületén,
és az ebonitrúd megbarnul. Ennek kiküszöbölésére az ebonit-rudakat alkohollal le kell
mosni és posztódarabbal szárazra kell dörzsölni. Ha az ebonitrúd felületi rétege is
károsodott, akkor az alkoholos lemosás nem segít. Ekkor a barna réteget óvatosan le
kell kaparni, majd a rudat posztóval fényesre dörzsölni.
Paraffin (a közönséges gyertya anyaga). Fajlagos ellenállása 1018 Ωcm. A savtartalmú
gyertyák szigetelőképessége kisebb, vízben való kifőzéssel azonban a savtartalom
eltávolítható. A közönséges gyertyabél rossz szigetelő ezért, ha parafin rudat akarunk
szigetelő lábként használni, akkor tömör rudat kell önteni. Ez egyszerűen megtehető, ha
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-

a gyertyaolvadékot egyik végén lezárt hengeres papírcsőbe öntjük. Öntés közben a
csövet – zárt végével lefelé – célszerű egyre mélyebben vízbe meríteni, hogy a gyertya
gyorsabban hűljön.
Közönséges üveg. Kevésbé jó szigetelő, fajlagos ellenállása 1013-1014 Ωcm és
üvegfajtánként erősen változó. A hőmérséklet emelkedésével fajlagos ellenállása
erőteljesen csökken. Rontja az üveg szigetelő képességét a felületére könnyen lerakódó
páraréteg is. Ennek kiküszöbölésére szokás az elektrosztatikus eszközök üveglábait
alkoholban oldott sellakkal bevonni.
Plexi. Fajlagos ellenállása 1015 Ωcm. Könnyen megmunkálható és pl. kloroformmal
egyszerűen ragasztható
PVC. Fajlagos ellenállása 1015 Ωcm.
Polisztirol. Fajlagos ellenállása nagyobb mint 1018 Ωcm.

-

Porcelán. Fajlagos ellenállása nagyobb mint 1014 Ωcm, megmunkálása azonban nehéz.

-

-

Fontos adata a szigetelőanyagoknak az átütési szilárdság is. Ez azt mutatja meg, hogy 1 mm
vastagságú rétegen mekkora feszültség hatására üt át szikra. Az alábbi táblázatban
tájékoztatásul közöljük néhány gyakrabban használt szigetelőanyag átütési szilárdságát.

anyag

átütési feszültség (kV/mm)

Bakelit

10

Celluloid

35-45

Csillám

47-68

Gumi

10

Ebonit (keménygumi)

15-30

Kartonpapír

20-25

Kvarc

30-40

Száraz levegő

21

Olajos papír

20-30

Paraffin

11

Paraffinozott papír

20-40

Porcelán

34-38

Prespán

10-13

Trafóolaj

100

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a kísérletezés sikeréhez nem csak jó légköri viszonyokra,
jól megválasztott szigetelőanyagokra van szükség, hanem arra is, hogy a kísérleti berendezés
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kellő körültekintéssel legyen összeállítva. Utóbbira majd az egyes kísérletek ismertetésénél
konkrétan kitérünk, de néhány általános és alapvető szempontot már most kiemelünk.
Az elektrosztatikai kísérletekben lehetőleg ne használjunk hosszú zsinórokat és a huzalok
sohase lógjanak az asztalra, mert a töltés könnyen szóródik. Hasonló okból a kísérleti
összeállítás közelében ne legyenek élekkel, csúcsokkal rendelkező tárgyak sem. Nagyon
fontosak az átütés mentes, jó kontaktusok is. A csatlakozásoknál gyakran használunk
krokodilcsipeszeket, ekkor különösen ügyeljünk arra, hogy szorosan fogjanak, mert a fogaknál
nehezen észrevehető zavaró töltésszivárgás keletkezhet.
A szigetelő talpak, állványok mérete előre nem adható meg, mert az elektrosztatikai kísérletek
bár egyszerűek, nagyon érzékenyek a mellékes körülményekre. Egy szigetelő lap hatékonysága
pl. erősen függ a szemmel észre sem vehető felületi szennyezésektől vagy, hogy a lap mentén
kialakul-e ún. kúszó szikra. (Ez a lap felületén végigfutva, az élet megkerülve üt át.) Ezért a
kísérleteket bemutatásuk előtt mindig próbáljuk ki, hogy a kellemetlen meglepetéseket
elkerüljük. Szigetelő állványként többnyire rendelkezésre állnak a gyári készítésű szigetelő
talpak, de ennek hiányában használhatunk megfordított tejfeles poharat, vagy egyéb műanyag
tárgyat. Kiváló szigetelő alátét lehet pl. a porcelán bögre is. Ezeket azonban kísérletezés előtt
mindig ellenőrizni kell, mert még az azonos cégtől származó, de különböző időben gyártott
tárgyak is másképpen viselkedhetnek.
Említettük már, hogy a szigetelő felületek alkoholos lemosással tisztíthatók. Bánjunk azonban
ezzel is óvatosan. Jól működő Van de Graaff-generátort vagy Wimhurst-gépet pl. ne szedjünk
szét és ne kezdjünk tisztogatni pusztán azért, mert poros. Lehetséges ugyanis, hogy ezzel többet
ártunk, mint használunk, mert esetleg éppen a gép működését elősegítő öngerjesztő folyamat
létrejöttét akadályozzuk meg.
Végül hangsúlyozzuk, hogy a tanításban a kísérletek sohasem önmagukért valók, hanem mindig
oktatási célokat szolgálnak, így a tananyaghoz és a tanulócsoport felkészültségéhez kell
illeszkedniük. A demonstrációs kísérletek bármilyen jól sikerülnek, nem sokat érnek, ha nem
jól láthatóak.
Vissza >>>
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E2. Elektrosztatikai kísérletek gyakran használt alapvető eszközei

Az elektrosztatikai kísérletek általában egyszerűek, jó részük házilagosan készített eszközökkel
s elvégezhető. Az igényes és látványos kísérletezéshez azonban érdemes beszerezni a tanszer
kereskedelemben kapható néhány általánosan használható gyári készítésű eszközt is. Az
alábbiakban a legfontosabb ilyen eszközöket és működésüket ismertetjük.

Elektroszkóp és elektrométer
Az elektroszkóp az elektromos töltés kimutatására használt demonstrációs eszköz.
Működésének alapja, hogy az elektromos töltés hatására két könnyen mozgó alkatrésze az
egynemű töltések taszítása miatt eltávolodik egymástól. Kétféle alaptípusa létezik.
Az egyik az ún. szalmaszálas elektroszkóp, ahol a mozgó alkatrészek
szigetelő anyagból (szalmaszál, műanyag szívószál, vékony papírcsík)
készülnek. Az ábra a szalmaszállal vagy szívószállal készült eszközt
mutatja. A két szalmaszál egymás mellé, vízszintes acéltűre van felfűzve.
A tűt általában szigetelő talpú fém állvány tartja, tetején fémgömbbel, amire
könnyen felvihető a töltés. Töltött állapotban a szalmaszálak felülete is
töltődik és az elektromos taszítás miatt szétágaznak. A szétágazás mértéke
függ a felvitt töltés nagyságától.
Az elektroszkópok másik típusa a „fém-lemezes elektroszkóp”, ahol
szigetelő szálak helyett könnyű fémlemez fordul el tengelye körül. A
vízszintes tengely az elektroszkóp házától elszigetelt függőleges fém
tartóra van felerősítve. Az elektroszkóp feltöltött állapotában a rögzített
tartó és a tengelyezett könnyű fémlemez töltése megegyezik, ezért taszító
erő lép fel köztük.

Braun-elektrométer
Az üvegablakos fémházba jó szigetelőanyagból készült dugón át
fémrúd nyúlik. A fémrúdhoz skála előtt mozgó, könnyen billenő
fémmutató csatlakozik. A mutató tartórúdja az elektrométer fémházán
kívül érintkező csonkban végződik. Erre különböző kísérletekhez
alkalmas tartozékok (fémgömb, fémhenger, fémtányér) erősíthetők. A
feltöltött elektrométer mutatója és a mutató tartórúdja taszítja egymást,
így a töltött állapotot a mutató kilendülése jelzi.
Az elektrométer skálája feszültségmérésre hitelesíthető. Érdemes
végiggondolni, hogyan mérhető feszültség az elektrométer
segítségével. Kapcsoljuk telep negatív pólusát az elektrométer házához
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és földeljük le! A pozitív pólust kössük az elektrométer gömbjéhez! Az elektrométer gömbje
fémes összeköttetésben áll a könnyen mozgó mutatóval és a fémháztól el van szigetelve. Jelölje
az elektrométer házából és az attól elszigetelt részekből álló rendszer kapacitását C, az
elektrométerre kapcsolt feszültséget U! Ekkor az elektrométer belső szigetelt részén Q = CU,
a házon pedig –Q töltés jelenik meg. A Q töltésnek az elektrométer geometriájától függő kQ
hányada helyezkedik el a mutatón. A mutatóra ható erő egyrészt ettől a töltéstől, másrészt az
elektrométer háza és a szigetelt rész között kialakuló térerősségtől függ. Ez utóbbi is arányos
azonban a műszerre kapcsolt feszültséggel. Látható tehát, hogy a mutató kilendülését az
elektrométerre kapcsolt feszültség szabja meg. Ismert feszültség források segítségével az
elektrométert tehát feszültségmérésre lehet hitelesíteni.
A fenti gondolatmenet alapján úgy tűnik, mintha az elektrométer ugyanilyen elv alapján töltés
mérésére is hitelesíthető lenne. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha biztosítani tudjuk az
elektrométerhez vezető huzalok anyagának és geometriájának állandóságát is.

Nagyfeszültségű elektronikus tápegység
A tanszer kereskedelemben beszerezhetők az iskolai demonstrációs kísérletek és mérések
céljaira kifejlesztett elektronikus tápegységek. Feszültségük 0 V és néhány kV között
folyamatosan szabályozható. A tápegység áramkörei a hálózati váltakozó feszültséget
feltranszformálják, egyenirányítják és stabil egyenfeszültséggé simítják. Az ilyen
berendezéseknél kiemelt figyelmet fordítanak az iskolai körülmények közt is biztonságos
használatra. Az eszközbe beépített nagy korlátozó ellenállás biztosítja, hogy a leadott áram
maximális feszültség és rövidzár esetén se legyen 2-3 mA-nél nagyobb.

Sztatikus voltmérő
Az elektrosztatikai kísérletekben a feszültség mérése legkényelmesebben a gyári készítésű,
hitelesített sztatikus voltmérőkkel lehetséges. Az eszköz fémházban elhelyezett két elektromos
csatlakozási ponttal, hitelesített skálával, mutatóval rendelkező műszer (fotó). Az egyik
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csatlakozási pont nagyon jól szigetelt, ide kell kapcsolni a feszültséget, a másik csatlakozási
pontot pedig földelni kell. A műszer működési elve egyszerű, és az ábra segítségével könnyen
megérthető.

Egymástól elszigetelt fémlemezekre feszültséget kapcsolunk. A fémlemezek egyike rögzített
és merev, míg a másik lemez rugalmas és csak az egyik végén van befogva. A lemezek között
ébredő vonzás hatására a rugalmas lemez lehajlik. Végének elmozdulását, áttétel segítségével,
mutató jelzi.

A műszer tényleges felépítése kissé bonyolultabb. Benne lénygében forgókondenzátorhoz
hasonlítható szerkezet helyezkedik el, amelynek forgórésze torziósszálra, vagy érzékeny
csavarrugóra csatlakozik. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, a forgórész az állóba
fordul, azaz a szálat a kapacitás növekedés irányába csavarja el. A lengések csillapítására a
műszerben terelőlemezeket helyeznek el.
Megjegyzés:
-

A sztatikus voltmérőket általában nagyon jól szigetelik, így töltésüket órákon át
megtartják. Szigetelő képességük azonban romolhat, ha hideg helyiségből melegbe
kerülnek, mert a lecsapódó pára vízfilmet alkot a szigetelő alkatrészeken, s ez megnöveli
vezetőképességüket. Ilyenkor célszerű a műszert hajszárítóval kiszárítani.
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-

A sztatikus voltmérők nemcsak elektrosztatikus feszültségmérésére, hanem váltakozó
feszültség effektív értékének mérésére is használhatók. Nagy előnyük, hogy mivel nincs
bennük vasból készült alkatrész, ezért a külső mágneses tér nem zavarja működésüket,
továbbá nem érzékenyek az áramköri frekvenciára sem. Hátrányuk, hogy általában
érzékenyek a műszer vízszintezésére, és csak nagy feszültségek mérésére alkalmasak.
(Kis feszültségek esetén kis erők lépnek fel, s ennek mérésére nagyon érzékeny torziós
szálat kellene alkalmazni.)

Wimhurst-féle kézi megosztógép
Sok iskolai szertárban megtalálható az ún. Wimhurst-féle megosztógép.

Az eszköz legfontosabb része a két, egymással szemben forgó műanyagtárcsa, amelynek külső
szélén egyenlő közökben fémlemez csíkok vannak felragasztva (A). A két korong szíjáttétel
segítségével, egymással ellentétes irányban kézzel forgatható. A fémcsíkokhoz a tárcsa
átmérőjének átellenes pontján fémkefék dörzsölődnek (K és K’, illetve L és L’). A súrlódó
érintkezés, illetve a megosztás hatására a fémlemezkék feltöltődnek. A fémcsíkokon keletkezett
töltéseket a korongokkal még éppen nem érintkező, egymással átellenesen elhelyezett
szívókefék vezetik a fém gömböcskékben vagy csúcsokban végződő kisütő elektródokhoz (C).
Az elektródok mozgathatók, távolításukkal, illetve közelítésükkel szabályozható a keltett
feszültség. Az elérhető feszültséget az korlátozza, hogy az ún. szikrafeszültséget elérve az
elektródok között szikra kisüléssel töltéskiegyenlítődés megy végbe. A készülék
töltéskapacitásának növelésére az elektródokhoz egy-egy leideni palack kapcsolható (D).
Ennek hatására a szikra feszültség nem változik, de a szikrákban szállított töltés megnő. Az
átütések ritkábbá, a szikrák jól láthatóan fényesebbé, vastagabbá válnak. A Wimhurst-gép
működését a rajzos ábra alapján érthetjük meg. A rajz kissé torzan mutatja az egymás mögött
elhelyezkedő műanyagkorongokat. Az első korongot kisebbre rajzoltuk a másodiknál, és a
fémlemezkéket kiemeltük a korongok belső, illetve külső szélére, hogy az egymás mögötti
lemezek is érzékelhetők legyenek.
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Jelöljük a közelebb eső korongot A-val, a távolabbit B-vel, a korongokra ragasztott
fémlemezkéket pedig A1, A2…, illetve B1, B2… -vel! Ha az ábrán A1 helyzetű lemez a kefével
súrlódva pl. pozitív töltéshez jut, akkor a B korongon vele szemközt lévő fémlemezen –
megosztás révén – negatív töltés jön létre. Amikor A1 a forgó koronggal A3 helyzetbe kerül,
akkor B1 helyzetű lemezen is negatív töltést influál. Ennek megfelelően a B1-gyel átellenes
helyzetű lemez pozitívvá válik. Negatív töltésű B1 lemez a B korong ellentétes irányú forgása
miatt a B3 helyzetbe jutva az A1 lemezzel kerül szembe és azon már a kezdetinél nagyobb pozitív
töltést influál. (Természetesen az A korong A1-gyel átellenes pontján lévő A1’ lemezen ezzel
egyidejűleg negatív töltés keletkezik.) A forgás során mind az A, mind a B korong pozitív
lemezei a K1, a negatív lemezek pedig a K2 leszívó csúcsokkal kerülnek szembe. Ezeken át
töltésük a kisütő elektródokra, illetve az elektródokhoz kapcsolt leideni palackokra jut.
Megjegyzés:
-

a Wimhurst-gép megbízhatóan működik, ha a feltöltődési folyamat már megindult.
Hosszabb tárolás után azonban nehéz működésbe hozni. A töltés szétválasztást
elősegíthetjük azzal, hogy a forgó korongok egyikére pl. megdörzsölt ebonitrúd
segítségével töltést viszünk. Ha forgó korongok nagyon szennyezettek vagy
elöregedtek, akkor alkoholos lemosással, illetve a korongok óvatos lecsiszolásával
próbálkozhatunk.

-

A Wimhurst-gép nagyon alkalmas viszonylag nagyobb mennyiségű sztatikus töltés
előállítására. A korongok kézzel forgathatóak, sebességük finoman szabályozható, ezért
olyan esetekben, amikor gyakori szikrakisülés zavarná a kísérletet a Wimhurst-gép
alkalmasabb feszültség forrás, mint a Van de Graaff-generátor.

-

Az elektródokhoz kapcsolt leideni palackok nagy mennyiségű töltést halmoznak fel.
Ekkor óvakodnunk kell attól, hogy szikra pattanjon át a kezünkre, mert igen kellemetlen
áramütést kaphatunk!

-

Az elektródok közötti szikrafeszültség az elektródok közötti anyag minőségén és az
elektródok közötti távolságon kívül az elektródok alakjától és méretétől is függ. A
táblázat a szikra feszültséget adja meg 10 Pa nyomású 20 oC-os levegőben gömb alakú
elektródok esetén a sugár és a szikrahossz függvényében.

Van de Graaff-generátor
Nagy mennyiségű elektromos töltés keltésére és felhalmozására legjobban a tanszer
kereskedelemben beszerezhető Van de Graaff-generátor használható. Az eszköz fotóját és a
működését illusztráló sematikus rajzot az ábra mutatja.
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A generátorban kis motorral hajtott végtelenített gumiszalag dörzselektromos töltéseket szállít
a nagy fémbúra (1) belsejébe. A gumiszalagot szigetelő tartókon csapágyazott hengerek feszítik
ki. A töltést a szalagról a burához csatlakoztatott fémtüskék (2) szedik le csúcshatás révén. A
tűkről a töltés a fémbura külső felületére vándorol, ahol felhalmozódik. A fémbúra egyre
nagyobb feszültségének elvileg a levegő átütési szilárdsága szab felső határt. A gyakorlatban a
búra felszínéről folyamatos a töltésveszteség, ezért az iskolai kísérletekre használt generátorok
elérhető feszültsége 10-100 kV nagyságrendű. A gumiszalag dörzselektromos töltése a szalagot
tartó forgó hengerek és a szalag súrlódása során keletkezik. A hengerek anyagi minősége
határozza meg, hogy a generátor pozitív vagy negatív töltést szolgáltat. A meghajtó motor
bekapcsolása után az eszköz öngerjesztő módon jön működésbe. A működést magyarázó rajzon
a végtelenített gumiszalagot fent feszítő henger műanyagból készült, ami a dörzsölődő guminak
negatív töltést, elektronokat ad át, miközben maga pozitív töltésűvé válik. A henger pozitív
töltését a búra belsejében elhelyezett tűsor szívja le és vezeti a búra külső felületére. A műanyag
hengerről leváló szalag az elektronokat magával viszi a motorral forgatott alsó fémhengerig,
ahol földelt fémtüskék a töltést elvezetik. A generátor stabil működésének fontos feltétele, hogy
a generátor alsó hengere és a hozzá kapcsolt kisütő gömb földelt legyen. A kísérletezés során a
generátor működési feszültségét a földelt kisütő gömb helyzetével szabályozzuk. Ha a földelt
gömböt a generátor töltött búrájához közel helyezzük el, a szikra kisülés hamar elindul. A kisütő
gömb fokozatos távolításával egyre nagyobb szikrákat kelthetünk, ugyanakkor a szikrakisülés
egyre ritkábbá válik. A Van de Graaff-generátorral előállított akár 10-15 cm-es szikrák
valójában nem veszélyesek, mert a nagy feszültség csak igen kicsi, mikroamper nagyságú
árammal párosul.
A Van de Graaff-generátor áramköri tápegységként is használható. Érdekessége, hogy
áramgenerátorként működik, azaz különböző terhelés esetén is azonos nagyságú áramerősséget
biztosít.

Vissza >>>
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E3. Elektromos alapjelenségek

Dörzselektromos alapkísérletek
1. Már az ókorban megfigyelték a görögök, hogy a gyapjúval megdörzsölt borostyánkő
sajátos tulajdonságot mutat: magához vonz könnyű tárgyakat, pl. pihetollakat. Az
iskolában a klasszikus kísérletet megdörzsölt műanyag vagy üvegrúddal mutatjuk be. A
megdörzsölt rúd sajátos állapotát jelzi, hogy magához vonzza, majd eltaszítja az apró
papírdarabkákat.

2. Szőrmével dörzsölt műanyag rudat tűállványra helyezünk. (Tűállvány használatával a
töltés sokáig megmarad a rúdon.) Ha ehhez szőrmével dörzsölt műanyag rudat
közelítünk, akkor taszítást tapasztalunk, amíg, ha bőrrel dörzsölt üveg rudat közelítünk,
akkor a két rúd között vonzás lép fel.
3. Elektroszkópot megdörzsölt ebonitrúddal elektromos állapotba hozunk. Műanyag
nyéllel ellátott fémgömböt először a feltöltött elektroszkóphoz érintünk, majd egy másik
elektroszkóphoz. A műveletet többször megismételve azt tapasztaljuk, hogy az
eredetileg töltött elektroszkóp mutatója egyre kevésbé tér ki, míg a másik elektroszkóp
mutatója mind jobban kitér. (Töltésátvitel „kanalazással”.)
Megjegyzés:
-

A kísérlet a későbbiekben a fémek elektromos sajátságainak tárgyalása során is
alapkísérlet.

4. Elektroszkóppal kimutatható, hogy két megfelelő anyagú test összedörzsölése után
mindkét test elektromos állapotba kerül. A két test elektromos állapota ellentétes.
Megjegyzés:
-

Az alapjelenségek közül az első értelmezése nem egyszerű. A diákok a kettes kísérlet
alapján általában azzal magyarázzák, hogy az apróbb tárgyaknak ellentétes a töltésük,
így vonzó erőhatás lép fel kettőjük között. Itt érdemes rámutatni, hogy az apróbb tárgyak
(papír fecnik) ellentétes töltésű anyaghoz is vonzódnak és elektromosan igazából
semlegesek. A jelenség a polarizáció fogalmával értelmezhető, ami nem azonos a
fémekben fellépő megosztással. A polarizáció csak lokálisan változtat csekély
mértékben a töltéseloszláson, dipólláncok kialakulásához vezet, amelyek a
papírdarabkáknak a vonzó test közelébe eső felületén lokálisan a vonzó testével
ellentétes töltést hoznak létre.
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-

A 2. kísérlet elvégzésének több buktatója is van. Gyakran tapasztaljuk (pl. párás időben),
hogy a két azonos töltésű rúd vonzza egymást. Ha a tanár nincs erre felkészülve, hírtelen
nem érti a jelenséget, akkor rendkívül kellemetlen élményt szerezhet magának ezzel a
látszólag egyszerű kísérlettel. A nem várt viselkedés, akkor lép fel, ha a forgó műanyag
rudat nem töltjük fel eléggé, vagy hamar elveszíti a töltését. Ekkor uralkodóvá válhat a
két rúd között, polarizáció révén kialakuló vonzó hatás, így a látszólag azonos töltésű
rudak egymás felé mozdulnak.

-

Az elektrosztatikai kísérletekre általánosan igaz, hogy kimenetelük nagyban függhet az
időjárástól. Párás időben a testek hamar elveszítik a töltésüket, így a legegyszerűbb
kísérlet is kétségessé válik.

Ezen jelenségek értelmezéséhez érdemes felidézni a kémiából az alábbiakat:
-

Az anyagokat atomok alkotják, amelyekben elektronok, protonok és neutronok
találhatók.
A semleges atomban a protonok és elektronok száma megegyezik.
Az anyagban nagyon sok töltés van: néhány grammnyi anyagban nagyságrendileg 1022
darab proton és ugyanennyi elektron található.

A kétféle töltés létezésének kimutatása
Ebonitrúd közepébe készítsünk kicsiny zsákfuratot úgy, hogy ha a rudat a furatnál egy tű
hegyére helyezzük, akkor a rúd az ábrán látható módon, vízszintes helyzetben, jól
kiegyensúlyozva, könnyen forogjon! Dörzsöljük meg szőrmedarabbal a rudat és tegyük a tűre!
Közelítsünk a végéhez egy másik, ugyancsak szőrmével megdörzsölt ebonit rudat! A
tűcsapágyon a rúd elfordul és eltávolodik a másiktól, jelezve, hogy a két test taszítja egymást.
Végezzük el most a kísérletet úgy, hogy a tűre helyezett ebonitrúd végéhez foncsorozott bőrrel
megdörzsölt üvegrúddal közeledünk! Vonzást tapasztalunk.
A kísérlet mutatja, hogy kétféle elektromos töltés létezik, az azonos töltések taszítják, az
ellentétesek pedig vonzzák egymást. Megállapodás szerint a foncsorozott bőrrel megdörzsölt
üveg töltését pozitívnak, a szőrmével megdörzsölt ebonitét pedig negatívnak nevezzük.
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Megjegyzés:
-

Kis ügyességgel a kísérlet igen látványossá tehető. A tengelyezett rudat a másik
megfelelő mozgatásával gyors forgásba hozhatjuk anélkül, hogy hozzáérnénk a forgó
testhez.

-

A tűtengelyre ültetett rúd helyett használhatunk a fenti ábrán látható módon
papírkengyel segítségével felfüggesztett rudat is. Ekkor azonban a rúd mozgását a
felfüggesztő fonal forgatónyomatéka is befolyásolja.

-

Feltámasztó tűként pl. állványba befogott varrótűt használhatunk.

A dörzsölő anyag feltöltődésének kimutatása
Az előző kísérletben a tűre támasztott és megdörzsölt ebonitrúd végéhez közeledjünk a még
mindig tenyerünkben tartott szőrmedarabbal! Vonzást tapasztalunk. Ez mutatja, hogy a
dörzsöléskor nemcsak az ebonitrúd, hanem a dörzsölő anyag is feltöltődik, s a két test töltése
ellentétes.

Megjegyzés:
-

Amennyiben kezünk kissé nedves vagy izzadt, akkor a jelenség nem tapasztalható, mert
a szőrmedarabról a töltéseket elvezetjük. Ennek kiküszöbölésére érdemes papírba fogott
szőrme darabbal, vagy egyszerűen papírral dörzsölve feltölteni az ebonit rudat. (A papír
általában elég jó szigetelő ahhoz, hogy a töltések levezetését megakadályozza.)
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A feltöltődés a két érintkező test anyagi minőségétől függ.
Közeledjünk a szőrmedarabbal feltöltött forgatható rúdhoz először szőrmével, majd papírral
megdörzsölt ebonitrúddal! Az első esetben taszítást, a másodikban vonzást észlelünk. A
dörzselektromos feltöltődés előjelét általában kísérleti úton kell megállapítani, előzetes
eldöntésében azonban segítséget nyújthat pl. a következő – ugyancsak tapasztalati úton
megállapított – sor: szőr (haj), flanel, üveg, toll, gyapot, selyem, bőr, fa, papír, sellak,
pecsétviasz, fémek, paraffin, keménygumi (ebonit), műanyagok, szén, kén.
Ha a sorban jelzett bármely két anyagot összedörzsöljük, akkor az előbb álló pozitív, az utóbb
álló pedig negatív lesz. További lehetőséget ad a töltés előjelének megjósolására az ún. Coehnszabály, amely szerint dielektrikumok érintkezésekor általában a nagyobb dielektromos
állandójú lesz pozitív töltésű. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a fenti szabályoktól a
gyakorlatban igen sok eltérés mutatkozhat, mert a feltöltődést az érintkező testek anyagi
minősége mellett erősen befolyásolja a felületek szennyezettsége is.

A dörzselektromos kísérlet további változatai

a) Szigetelő anyagból készült rúdra függesszünk szigetelő szálon bodzabél golyócskákat vagy
grafittal bevont pingpong labdákat! Közelítsünk hozzájuk feltöltött üveg- vagy ebonit-rúddal.
A labdákat a feltöltött rúd magához vonzza, majd mikor összeérnek, feltölti és eltaszítja.
b) Függesszünk az a) kísérletben használt rúdra golyócskák helyett felső végüknél fogva
keskeny fémfólia csíkokat és közelítsünk hozzájuk feltöltött üveg- vagy ebonit rudat! A
fóliacsíkokat a rúd magához rántja, majd eltaszítja.
Megjegyzés:
-

A környezetünkben található műanyagok többsége dörzsöléssel jól feltölthető, s ez
sokféle más kísérlet elvégzésére ad lehetőséget. (A feltöltődést legegyszerűbben úgy
ellenőrizhetjük, hogy a kérdéses tárgyat hajunkhoz közelítjük.) Néhány ilyen tárgyat a
teljesség igénye nélkül megemlítünk.

-

Egyes léggömbök már a felfújás hatására vagy felfújt állapotban csekély dörzsölésre
feltöltődnek. Érdekes látványt nyújtanak, amint taszítják egymást. Erősen töltődő
léggömbök feltöltött állapotban a falhoz tapadnak. Erősen töltött léggömbbel
glimmlámpa is felvillantható.
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-

Selyemmel, vagy műszálas anyaggal való dörzsölés hatására jól töltődnek a műanyag
üdítős palackok, a tejfeles- és a joghurtos dobozok, valamint a tűzálló üvegedények
többsége is.

Fémgömb feltöltése dörzsöléssel
Szigetelő nyélre rögzített és annál fogva tartott fémgömböt csapkodjunk meg szőrmedarabbal!
Ha ezután a fémgömböt szalmaszálas, vagy Braun-elektroszkóphoz érintjük, akkor az
elektroszkóp kitér, jelezve, hogy a gömb a szőrmével való súrlódó érintkezés hatására
feltöltődött.
Megjegyzés:
-

A kísérlet a fémek elektromos alaptulajdonságainak bemutatása során is alapkísérlet.

-

A fémek jó vezetők, ezért feltöltésük kissé nehezebb, mint a szigetelőké, mert jó
szigetelés híján könnyen elveszítik töltésüket. Ez az oka annak, hogy a szőrmével nem
dörzsölni, hanem csapkodni célszerű a fémet. Dörzsöléskor ugyanis kezünk könnyen
elvezetheti a fém töltését.

Töltésmegoszlás kénpor és ólomsörét között
Braun-elektroszkópra helyezzünk széles nyílású fémkehelyt úgy, hogy csak az elektroszkóp
fémházától elszigetelt fémtüskével érintkezzen és ne érjen hozzá a fémházhoz! Öntsünk a
kehelybe jól összerázott kénpor-ólomsörét keveréket! Az elektroszkóp nem tér ki, jelezve, hogy
a keverék össztöltése zérus.
Csorgassuk most a keveréket 50-60 cm magasságból a kehelybe úgy, hogy a levegőben lévő
golyókról – oldalról egy kerékpárpumpa segítségével – lefújjuk a kénpor egy részét! Az
elektroszkóp így már töltést jelez.
A jelenség magyarázata a következő. Az összerázás során a kénpor-szemcsék a söréthez
súrlódnak és ezért mind a kénpor, mind a sörét feltöltődik. Mivel a kifújt kénpor az egyik fajta
töltést jórészt magával viszi, az elektroszkópot a sörét többlettöltése feltölti.
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Megjegyzés:
-

Az érintkezéskor fellépő töltésszétválás az érintkezési pontok számának növelésével
(dörzsölődéssel) fokozható. A kénpor-sörét keverék tehát „használat előtt felrázandó”!

Figyelem!
A kénpor enyhén mérgező, a szembe jutva súlyos sérülést okozhat. Ezért
használjunk kerékpárpumpát és soha ne fújjunk magunk közvetlenül
felülről a kehelybe. A kísérlet során a kénpor kifújását ne bízzuk a
diákokra! Ügyeljünk arra is, hogy a port ne a tanulók felé fújjuk! Ha mégis
valakinek a szemébe kerülne a kénpor, akkor bő vízzel mossuk ki és
súlyosabb esetben forduljunk szemészorvoshoz!

Az emberi test dörzselektromos feltöltődése
A) A járás közben egymáson súrlódó műanyag padló és műanyag cipőtalp, s ezzel együtt az
emberi test is nagymértékben feltöltődhet. Ezt kihasználva a sztatikus voltmérőt akár 4 kV-ra
is feltölthetjük a következő eljárással: Lendítsük lábunkat rugó mozdulattal a padló felett úgy,
hogy cipőtalpunk rövid ideig súrolja a padlót. Miközben a cipőtalp a padlón csúszik, egy
pillanatra érintsük meg a sztatikus voltmérő szigetelt bemenetét. A voltmérő kitér. Az eljárást
többször ismételve a műszer nagy feszültségre tölthető.
B) Meglepően nagy feszültséget kaphatunk a következőképpen is. Állítsunk műbőr bevonatú
széket szigetelő (pl. plexi) lapra! Üljünk a székre úgy, hogy lábunk ne érjen le róla és
mocorogjunk ide-oda, majd érintsük meg a sztatikus voltmérő szigetelt kivezetését. Ismételjük
meg az eljárást többször! A voltmérő nagy feszültségre tölthető fel. Ha vasvázas széken ülünk,
akkor ujjunkat – a feltöltődés után – a széklábhoz közelítve szikra pattan át. Elsötétített
teremben a szikra jól látható.
Megjegyzés:
-

A két kísérlet mutatja, hogy az emberi test egészen hétköznapi körülmények között is
nagy feszültségre töltődhet fel. Bár sokszor állítják az ellenkezőjét, az eddigi
tapasztalatok szerint a sztatikus feszültség nem veszélyes az emberi szervezetre.

-

A második kísérlet bemutatásához célszerű műszálas fehérneműbe és pulóverbe öltözni.

-

A vasvázas székek lábát általában műanyag papucsokkal látják el, hogy ne sértse fel a
padlót. Ilyen székeket használva, a műanyag szigetelő lap általában nem is szükséges.

-

Az emberi test feltöltődése egyszerű elektroszkópokkal azért nem mutatható ki, mert
annak ellenére, hogy igen nagy feszültség keletkezik, a felhalmozódó töltés mennyisége
olyan kicsiny, hogy a közönséges szalmaszálas vagy Braun-elektroszkópok nem jelzik.
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Feltöltés Van de Graaff-generátorral
Önként jelentkező diákok közül válasszuk ki azt, akinek frissen mosott vékony szálú „puha”
haja van! Állítsuk szigetelő zsámolyra és kérjük meg, hogy teli tenyérrel fogja meg a Van de
Graaff-generátor fémgömbjét!

Húzzuk messzire a generátor feszültségszabályozó tűjét (vagy gömbjét) és a generátort
bekapcsolva indítsuk el a feltöltést! Hamarosan látjuk, hogy a diák hajszálai megemelkednek,
s ha a diák ekkor néhányszor megrázza a fejét, hajszálai látványosan égnek állnak.

Megjegyzés:
-

Az elektrosztatikának ez a talán legnagyobb hatású kísérlete üzembiztosan bemutatható,
ha néhány egyszerűen biztosítható feltétel teljesül. Szükséges, hogy:
-

a generátor megbízhatóan működjék (legalább 8-10 cm-es szikrákat tudjon
adni),

-

a tanuló a földtől jól el legyen szigetelve. Ez utóbbival kapcsolatban igen
gyakori hiba, hogy a szigetelő talp túl kicsiny, s a tanuló lábából a szigetelő lap
szélét megkerülve szikrák (kúszó szikra) ütnek át. Ez amellett, hogy elrontja a
kísérletet nagyon kellemetlen a kísérleti személynek is. Szigetelő állványként
használhatunk pl. plexi lapot, amelyet három fahasábra állítottunk. (Esetleg a
padlóra fektetett plexi lap is megfelelhet, de a nagy érintkező felület miatt, ha a
padló maga nem jó szigetelő, akkor könnyebben következik be átütés.) Ha nincs
247

elegendően nagy plexilapunk, akkor a diákot elszigetelt deszkalapra is
állíthatjuk. A lapot ekkor célszerű három szigetelő, állvánnyal pl. porcelán
szigetelésű drótközponttal alátámasztani, amiből a vezető rudat előzőleg
kivettük.
-

Szokás a kísérletet úgy végezni, hogy a tanulót röpzsinórral csatlakoztatjuk a Van de
Graaff-generátorhoz. Ekkor ügyelnünk kell arra, hogy a röpzsinór végét a tanuló
szorosan fogja, mert a laza csatlakozásnál kellemetlen szikra üthet át.

-

A kísérlet nem veszélyes. A kísérletet vállaló diákot azonban elő kell készíteni arra,
hogy a kísérlet közben váratlanul, kicsiny, de kellemetlen szúró fájdalmat okozó szikra
üthet át a testére.

-

A kísérlet minden osztályban sikert arat. Fokozza a hatást, ha a megkérünk valakit, hogy
a kísérlet után segítse le az állványról a kísérletezőt. A két személy között ugyanis szikra
pattan át, amitől a segítő rendszerint meglepődik.

Kísérletek elektroszkóppal
Az elektroszkóp az elektrosztatikai kísérletek egyik leggyakrabban használt
eszköze egyszerű kísérleti eszköz. A leggyakrabban használt elektroszkópok
ismertetése az E2. mellékletben megtalálható.

Töltések összegzése. A pozitív és a negatív elnevezés indokolása
Töltsük fel két egyforma szalmaszálas elektroszkóp egyikét üvegrúddal, a másikat ebonitrúddal
úgy, hogy a szálak szétágazása nagyjából egyforma legyen! Ezután kössük össze a két
elektroszkópot szigetelő nyélen tartott fémrúddal! Mindkét elektroszkóp lemeze záródik. Úgy
tűnik tehát, hogy az üvegrúd és az ebonitrúd töltésének összeadása zérus töltésű állapotot ad. A
töltés skaláris mennyiség, amely a kétféle töltés miatt pozitív és negatív értékű lehet. (Mint már
említettük megállapodás szerint a szőrmével dörzsölt ebonit töltése negatív, a bőrrel dörzsölt
üvegrúd töltése pozitív.)
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Megjegyzés:
-

Ha az elektroszkópot feltöltött szigetelő rúd segítségével töltjük fel, akkor, ha a rúd
töltése nem nagy, célszerű a rudat végigcsúsztatni az elektroszkóp gömbje mentén, hogy
a rúd nagy részéről leszedhessük a töltést.

-

Az elektroszkóp kitérését hosszabb papírszelet segítségével a kívánt nagyságúra
állíthatjuk be a következőképpen. Töltsük fel az elektroszkópot végkitérésig, majd
érintsük meg a kezünkben tartott papírszelet másik végével! Az elektroszkóp töltése
lassan csökken. Amikor a lemez kitérése a kívánt mértékre esett vissza, vegyük el a
papírszeletet!

Elektroszkóp feltöltése megosztással
A) Állítsunk egymás mellé két elektroszkópot, és kössük össze gömbjeiket szigetelt nyelű
fémpálcával! Közelítsünk ezután oldalról az egyik elektroszkóp gömbjéhez pl. feltöltött
ebonitrúddal: mindkét elektroszkóp lemezei szétágaznak. Távolítsuk el az ebonit rudat:
a lemezek összeesnek. Ha újra közelítjük az ebonit rudat, az elektroszkópok ismét töltést
jeleznek. Az ebonit rudat változatlan helyen tartva emeljük le az elektroszkópokat
összekötő fémpálcát. Ezután távolítsuk el az ebonit rudat is: az elektroszkópok töltése
megmarad. Ha most a fémpálcát visszahelyezzük, akkor az elektroszkópok lemezei
összecsukódnak.

B) Közelítsünk töltött testtel (pl. megdörzsölt ebonitrúddal) elektroszkóp gömbjéhez! Az
elektroszkóp lemezei szétágaznak. Érintsük meg egy pillanatra ujjunkkal az elektroszkóp
fémgömbjét! A lemezek összeesnek. Távolítsuk el a feltöltött testet! Az elektroszkóp
lemezei ismét szétágaznak és úgy is maradnak.

249

Mindkét kísérlet az elektromos megosztással értelmezhető.
Az A) esetben a közelítő töltés hatására megosztás jön létre a
két elektroszkóp között: a rúdhoz közelebbi elektroszkópon a
rúdéval ellentétes, a távolabbin azzal megegyező előjelű
töltések halmozódnak fel. Az összekötő pálcát elvéve a
töltésszétválás tartóssá válik.
A B) esetben a töltésszétválás magán az elektroszkópon belül
jön létre. Az elektroszkóp gömbjén – ami közelebb esik a
megosztást létrehozó testhez – a megosztó testével ellentétes,
a távolabb eső lemezpáron az vele azonos előjelű töltés gyűlik
össze. Emiatt ágaznak szét az elektroszkóp lemezei. Amikor az elektroszkóp gömbjét ujjunkkal
megérintjük, akkor a szétválás két pólusa az elektroszkóp, illetve a testünk lesz. Egyszerűbben
szólva, a megosztó tárggyal azonos töltést elvezetjük az elektroszkópról. Ily módon, ha először
ujjunkat, majd a feltöltött testet is elvesszük, akkor az elektroszkóp tartósan a megosztó test
töltésével ellentétes töltésű marad.
Megjegyzés:
-

A kísérlet végrehajtása során a feltöltött rudat óvatosan kell az elektroszkóp gömbjéhez
közelíteni. Az erősen feltöltött rúdról ugyanis szikra pattanhat át a gömbre, s ekkor az
elektroszkóp a rúddal azonos töltést kap, ami, ha nem vesszük észre, megváltoztatja a
kísérlet eredményét. (A szikra átütését általában halk, de észlelhető hang kíséri.)

-

A megosztás során is csak az elektronok mozognak a fémekben. A pozitív töltések
felhalmozódásán azt kell értenünk, hogy a könnyen mozgó elektronok egy része a
fémtárgy adott helyéről eltávozott és így ott pozitív töltéstöbblet maradt vissza.

-

A fémből készült elektroszkóppal végzett megosztásos kísérlet a fémek elektromos
sajátságainak bemutatása során is az alapkísérletek közé tartozik.

A töltés előjelének eldöntése elektroszkóp segítségével
Ezzel a kísérlettel ismeretlen töltésű test töltésének előjelét határozhatjuk meg. Töltsünk fel
elektroszkópot ismert töltéssel úgy, hogy az elektroszkóp lemezei közepesen ágazzanak szét!
(Pl. szőrmedarabbal megdörzsölt ebonitrúddal negatív töltésűre.) Közelítsük ezután az
elektroszkóphoz az ismeretlen töltésű testet. Ha az elektroszkóp és a test töltése azonos, akkor
a lemezek még jobban szétágaznak, ha ellentétes, akkor összébb csukódnak.
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A jelenség a megosztással magyarázható. A közeledő azonos töltés hatására az elektroszkóp
lemezeinek töltése megosztás révén tovább növekszik. Ha ellentétes töltéssel közeledünk,
akkor az az elektroszkóp töltéseinek egy részét a gömbre vonzza, s így a lemezek töltése és
szétágazása is csökken.
Megjegyzés:
-

Ha az elektroszkóp töltése kicsiny (lemezei csak kis mértékben ágaznak szét), akkor az
elektroszkópéval ellentétes töltés előjelének meghatározásában könnyen tévedhetünk.
Ha például pozitív töltésű elektroszkóphoz negatív töltésű rúddal közeledünk, akkor azt
várjuk, hogy az elektroszkóp lemezei összébb csukódnak. Amennyiben azonban a rúd
töltése nagyon nagy és már igen közel van az elektroszkóphoz, akkor a lemezpár a
megosztás miatt kezdeti pozitív töltése ellenére negatívvá válik, s a lemezek egyre
inkább ismét szétágaznak. A jelenség ilyenkor úgy játszódik le, hogy a töltött test
közelítésekor a lemezek először kissé – szinte észrevehetetlen módon – összébb
zárulnak, majd, amikor a megosztás dominánssá válik, ismét szétágaznak. Ha tehát nem
vagyunk elég figyelmesek, téves következtetésre juthatunk.

Vissza >>>
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E4. Elektrosztatikai töltésegység bevezetésének logikai útja a Coulombtörvény alapján

A Coulomb-törvény alapján bevezethetjük a töltés mértékegységét és mérési utasítást adhatunk
a töltés meghatározására. A töltések egyenlőségének természetes definíciója, hogy két
kisméretű (pontszerűnek tekinthető) test elektromos töltése akkor egyenlő, ha egy harmadik
töltésre ugyanarról a helyről ugyanakkora nagyságú és irányú erővel hatnak. (Két (pontszerű)
test töltése akkor „ellentetten egyenlő”, ha egy harmadik töltésre ugyanarról a helyről
ugyanakkora nagyságú, de ellentétes irányú erővel hatnak.). Nyilvánvaló tényként kezelhetjük,
hogy a pontszerű testek között ébredő erő a két töltést összekötő egyenesbe esik, és ha két töltés
távolságát rögzítjük, akkor a közöttük ható erő csak a töltések nagyságától függ,
A pontszerű töltések között működő erők mérésére alapozva ezután a töltés a következő mérési
utasítással definiálható:
1. Egységnyinek tekintjük azt a pozitív töltést, amely a vele egyenlő töltésre meghatározott
távolságból meghatározott nagyságú taszító erővel hat. (A szokásos definícióban a
töltések közötti távolság 1 m, a közöttük ható erő 9 ∙ 109 𝑁. Az ilyen feltételekkel
definiált töltésegység az 1 coulomb (1C)
2. Kézenfekvő feltevésként elfogadjuk, hogy a töltések között ható erő arányos a két
kölcsönható töltés szorzatával, azaz
𝐹~𝑘𝑄1 𝑄2
𝑁

A k arányossági tényező az egységnyi töltés definíciójából adódóan 𝑘 = 9 ∙ 109 𝐶 2 .
Megjegyzés: A k tényező mértékegysége most azért nem a szokásos

𝑁𝑚2
𝐶2

, mert a töltések

közötti távolság rögzített.
3. Ezután tetszőleges ismeretlen töltés nagyságát annak az erőnek a számértéke adja meg,
amely az egységnyi töltés meghatározásához használt távolságból az egységnyi töltés
és az ismeretlen töltés között hat. Ha az erő iránya taszító, akkor az ismeretlen töltés
pozitív, ha vonzó, akkor negatív.
A mérési utasítás kézenfekvő, és követi a fizika korábban tanult részeiben megszokott
konstrukciót, (erő és hőmérséklet fogalom), ami megfelel az empirikus fogalmakra vonatkozó
Carnap-féle kritériumoknak is. A töltésegység bevezetése azonban nagyon önkényes és emiatt
nehezen elfogadható a tanulók számára.
A gondolatmenet hitelességét leginkább az veszélyezteti, hogy bár mérési utasítás adja meg a
töltés mennyiségi definícióját, a mérési utasítás alapján lehetetlen a mérések elvégzése, mert az
1 C töltés nem halmozható fel a laboratóriumi körülmények között a méréshez használható
kicsiny fémgömbökön. A tanórai kísérletezésben használható töltések között igen kicsiny erők
működnek és az erők gyorsan csökkennek a töltések közötti távolság növekedésével. A kísérleti
illusztráció, az erőmérés elvégzése nélkül a konstrukció teljesen elméletivé válik.
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Mindenképpen érdemes tehát a töltések közötti erőhatást illusztráló méréseket is elvégezni. A
méréseket a Coulomb-törvény kimérésekor (erre később visszatérünk) használt torziós ingával
végezhetjük.
A fentiek értelmében jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért nem választunk kisebb
töltésegységet, ha az 1C ilyen irreálisan nagy erőhatásokat eredményez. Természetesen a
gyakorlati elektrosztatika szempontjából ilyen kisebb töltés egység a célszerű. Megtehetnénk
például, hogy a Coulomb-törvényben szereplő k arányossági tényező értékét önkényesen
egységnyinek tekinthetnénk és a töltést egységét úgy határoznánk meg, hogy két, egységnyi
töltés közt egységnyi távolságból éppen egységnyi nagyságú erő hasson. A gondolat jó.
Annyira, hogy a fizikusok sokáig ezt is tették. A töltés elektrosztatikus egységének azt a töltést
𝑔𝑐𝑚
tekintették, amely a hasonlóan egységnyi töltésre 1 cm távolságból épp 1dyn (1𝑑𝑦𝑛 = 1 𝑠2
az erő cgs egysége). A cgs mértékrendszer megalkotói azonban ennél is tovább mentek az
egyszerűsítésben. A töltést nem tekintették alapmennyiségnek, hanem amellett, hogy a k
tényezőt egységnyinek választották mértékegységet sem rendeltek hozzá. A töltés így választott
egysége az elektrosztatikában praktikus volt, de furcsa tört kitevős mértékegységekre vezetett.
Nem vette figyelembe továbbá az elektromos töltés és az áramok közti lényegi kapcsolatot, és
az ezen a módon származtatott áramerősség mértékegység is eltért az áramerősség széles
körben elterjedt egységétől.

Vissza >>>
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E5. Coulomb-féle törvény demonstrációs mérése

Ehelyett a törvény kísérleti illusztrációját ajánljuk. A kísérlethez szükséges torziós mérleg és
tartozékai a taneszköz-kereskedelemben beszerezhetők. A torziós mérleg ugyanaz, mint a
tekercsek mágneses terének kiméréséhez használt „magnetométer” esetén. A demonstrációs
torziós mérleget a tanszergyártók általában a fent említett két méréshez szükséges kiegészítő
elemekkel együtt egyetlen készletben forgalmazzák.
A kísérleti összeállítást a fotó és a magyarázó ábra mutatja.

Coulomb-törvény kimérésének demonstrálása

A kifeszített torziós szál közepéhez szigetelő nyélen fémgolyót rögzítünk, föléje pedig kis
tükröt. A golyóval ellentétes oldalon vízbe merülő kis fémlapát biztosítja a szál szimmetrikus
terhelését és mérés közben a torziós inga hatékony csillapítását. Egy másik, az előzővel teljesen
azonos fémgolyót tartó hosszabb rudat az előbbi golyóval egyező magasságban sínbe
helyezünk, amelyben ez a golyó a kísérlet során elcsúsztatva közelíthető, illetve távolítható a
torziós szálhoz rögzítettől. Ha az összeállítást követően a torziós szálra rögzített golyó
nyugalomba került, ejtsünk lézernyalábot a torziós szálon lévő kis tükörre, úgy, hogy a
visszavert fény a táblára essen! Jelöljük meg a fénymutató egyensúlyi helyzetét krétával a
táblán! Állítsuk a mozgatható golyó elcsúsztatásával a két golyó középpontját 5 cm távolságra,
majd töltsük fel mindkét golyót pozitív töltéssel! (A feltöltéshez használhatunk nagyfeszültségű
tápegységet, de akár megosztógépet, vagy kézzel meghajtott Van de Graaff-generátort is.) A
golyók közt ébredő taszítóerő hatására a torziós szálon lévő golyó elfordul, a szálnak az erővel
arányos elcsavarodását a fényfolt elmozdulása jelzi a táblán. Elegendően nagy, „aperiodikus”
csillapítás esetén a mérleg lengések nélkül megállapodik az új egyensúlyi helyzetben.
Megjelöljük a fénymutató új helyzetét a táblán, majd a csúsztatható golyó elmozdításával 7 cmre növeljük a két golyó távolságát. A távolság megnövekedése miatt a taszítóerő és a torziós
szál elcsavarodása csökken. A megváltozott helyzetben a fénymutató a kiindulási és az 5 cmes távolsághoz tartozó jel felezőpontjában kerül egyensúlyba. Ezt is megjelölve folytassuk a
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mérést; távolítsuk egymástól a golyókat 10 cm-re, majd 14 cm-re, és jelöljük meg a táblán az
egyensúlyi helyzeteket! Ha a kísérlet során a töltésveszteség nem volt számottevő (ami a golyók
távolságának minél gyorsabb beállításával érhető el), a fénymutató aktuális egyensúlyi helyzete
a táblán a 4. ábra szerint kb. felezi a kiindulási helyzet és a közvetlenül előtte lévő egyensúlyi
helyzet távolságát.

A fénymutató helyzetének változása a Coulomb-törvény demonstrációja során

A fénymutató elmozdulási távolsága a táblán arányos a szál szögelfordulásával, illetve az
elmozdulást okozó taszítóerővel. Tekintsük a golyók 5 cm távolságánál fellépő taszítóerőt
önkényesen egységnyinek (𝐹0 )! Táblai mérésünk szerint 7 cm távolságnál a fénymutató
kitérése, azaz a taszítóerő feleződik, 10 cm távolságban az erő kb. 25%-nyi, amíg végül 15 cm
távolságban az eredeti taszítóerő 0,125 szerese. A Coulomb-törvény formulájából következik,
hogy változatlan töltés esetén a golyók közt működő erő és a távolságuk négyzetének szorzata
állandó érték. Rendezzük 𝑟 és 𝐹 mérési adatainkat táblázatba és számítsuk ki minden értékpár
esetén 𝑟 2 𝐹 értékeit is! Az eredményt az táblázat mutatja.
𝑟 (cm)

5

7

10

14

𝐹 (𝐹0 egységben)

1

0,5

0,25

0,125

𝑟 2𝐹

25

24,5

25

24,5

Eredményeink szerint az erő és a távolság négyzetének szorzata közel állandó, amint azt
Coulomb törvénye megkívánja.
Természetesen kísérletünk alig több, mint a törvény kimérésének egyszerű modellezése. Mégis,
azzal, hogy Coulomb történelmi kísérletéhez hasonló mérést végeztünk, hangsúlyt és igazolást
adunk a törvénynek. A leírt kísérlet tanári bemutató mérés, ami megfelelő előkészítés és
előzetes kipróbálás után maximum 10 perc alatt elvégezhető.
Megjegyzés:
-

A mérés természetesen csak a töltések között ható erő távolságfüggését mutatja.

Vissza >>>
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E6. A Coulomb-törvény kimérése szakköri csoportmunkában

Az 𝐹 = 𝑘

𝑄1 𝑄2
𝑟2

Coulomb-törvény (F az egymástól r távolságban elhelyezkedő pontszerű Q1 és

Q2 töltések között ható erő, a k arányossági tényező értéke pedig k = 9109 Nm2/C2) az
elektrosztatikai törvények bevezetésekor alapvető szerepet tölt be. Az elektrosztatika kísérleti
megalapozásához ennek a törvénynek a mennyiségi igazolása, de legalábbis a reciprok
négyzetes távolságfüggés kimérése nagyon fontos. Ha erre a tanórán nincs idő, illetve nincs
megfelelő taneszköz, javasolt az érdeklődő tanulókkal kicsit több időráfordítással, de egyszerű
szertári eszközökkel szakköri foglalkozás keretében csoportmunkában elvégezni a mérést.
Kísérleti összeállítás
Függesszünk az alábbi ábrán látható módon
szigetelő fonalra bifilárisan könnyű,
r0 sugarú vezető gömböt pl. sztaniollal
bevont, vagy grafitbevonatú pingpong
labdát! Tegyünk mellé stabil állványon,
szigetelő nyéllel ellátott azonos sugarú másik
vezető gömböt! Nyugalmi állapotban a
gömbök éppen érintkezzenek. Vetítsük
falitáblára a két test árnyékát, és jelöljük be
kiindulási helyzetüket!
Töltsük fel elektroforról, piezo gyújtóról,
vagy megdörzsölt szigetelőrúddal a két érintkező
gömböt! Az egyforma érintkező gömbök
pontosan egyenlő töltéshez jutnak és taszítják
egymást: a fonalon függő gömb kilendül a
függőleges helyzetből. Húzzuk el ezután eredeti
helyzetéből az állványon rögzített gömböt és
határozzuk meg a felfüggesztett gömbnek
egyensúlyi helyzetétől mért s távolságát. Ezt a
kivetített kép sv elmozdulásából a vetítőrendszer
𝑠
N nagyítását ismerve az 𝑠 = 𝑁𝑉 összefüggéssel
számíthatjuk ki. Végezzük el a mérést több
különböző érték mellett!
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A mért értékek alapján igazolható, hogy a két gömb között
középpontjaik távolságának négyzetével fordítottan arányos erő ébred.
A felfüggesztett testre ható vízszintes irányú erő jó közelítéssel
𝐹=𝐺

𝑠
𝑙

ha az inga kitérése elég kicsi. (G a pingpong labda súlya, l az inga
hossza.) A gömbök középpontjának távolsága: r = s + 2r0.
Ábrázoljuk az F erőt r függvényében! Hiperbolikus menetű görbét
kapunk. Próbáljuk meg a változók transzformációjával a görbét
1

linearizálni! Az 𝐹~ 𝑟 2 ábrázolásban jó közelítéssel egyenest kapunk.
Még egyszerűbb, ha minden értékpárra képezzük az F·r2 szorzatot. Jó
közelítéssel állandó értéket kapunk.
Az erő töltéstől való függése is igazolható, ha a töltések nagyságát változtatva az F·r2 szorzatot
a töltések szorzatának függvényében vizsgáljuk. A töltések egyszerű és jól ellenőrizhető módon
változtathatók egy harmadik, a mérésben használt gömbökkel azonos méretű, szigetelő nyéllel
ellátott vezető gömb segítségével. Ha ugyanis töltetlen vezetőt vele teljesen egyforma feltöltött
testhez érintünk, akkor a töltés a két testen egy-egy arányban oszlik meg. A két vezetőt
egymástól eltávolítva mindkettő az eredetileg töltött testének felényi töltéshez jut. A mérés
során tehát a feltöltött gömbök töltése egyszerűen felezhető, ha a harmadik semleges állapotú
gömbbel egy pillanatra megérintjük őket. Többször egymásután megismételve a mérést úgy,
hogy a mérésre használt gömbök valamelyikének töltését megfelezzük, azt tapasztalhatjuk,
hogy az F·r2 szorzat is mindannyiszor jó közelítéssel felére csökken, azaz a gömbök között
működő erő a testek töltésének szorzatával arányos.
Megjegyzés:
-

Tovább egyszerűsíthető a mérés kiértékelése, ha figyelembe vesszük, hogy F ~s és s ~
sv, vagyis a reciprok négyzetes távolságfüggés igazolásához elegendő az sv·r2 szorzat
állandóságát ellenőrizni. A mérések kiértékelését azonban didaktikai okokból nem
célszerű túlságosan magától értetődővé tenni. A tálcán kínált eredmény miatt sokszor
hitelét veszíti a kísérleti munka! Maradandóbb ismeretet nyújt, ha a kísérleti adatok
alapján a tanulók maguk találják ki a törvény matematikai alakját, s az igazolásához
vezető legcélszerűbb utat.

-

A mérés, bár egyszerű, pontos elvégzése nem könnyű és sok tényező befolyásolja az
eredményt. Nagyon erősen befolyásolja a mérést, hogy a gömbök a mérés során
mennyire tartják töltésüket. A mérés előtt célszerű a töltésvesztést ellenőrizni azzal,
hogy adott elrendezésben megfigyeljük, hogy a kivetített gömb hosszabb idő alatt
mennyire mozdul el. Ha a méréshez szükséges idő alatt jelentős elmozdulás
tapasztalható, akkor javítanunk kell a szigeteléseken.

-

További hibaforrást jelent, hogy a Coulomb-törvény pontszerű töltésekre vonatkozik, a
mérést pedig mindig kiterjedt vezető gömbökkel végezzük. Ez elvileg nem jelentene
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hibaforrást, ha a gömbök töltéseloszlása egyenletes maradna. Az egymás közelébe
kerülő töltött testek töltéseloszlása azonban megosztás miatt megváltozik. Ezért
pontosabb eredményre számíthatunk, ha a mérés során a feltöltött testek távolsága
viszonylag nagyobb. Tapasztalati szabályként elfogadható, hogy a megosztás hatása
elhanyagolható, ha a gömbök távolsága több mint hétszerese a sugaruknak. Ekkor
persze rohamosan csökken az erőhatás, ami nehezíti a mérést.
-

A tanulók gyakran nehezen fogadják el a töltésfelezési eljárást. A bevezetés fokán azt,
hogy az egyforma vezetőkön egyenlő töltés halmozódik fel, szimmetria
meggondolásokkal magyarázhatjuk. Később, miután megállapítottuk, hogy a vezetők
ekvipotenciális felületet alkotnak és bevezettük a kapacitás fogalmát, érdemes
visszatérni erre a kérdésre. A két összeérintett gömb egyenlő kapacitású párhuzamosan
kapcsolt kondenzátornak tekinthető, így nyilvánvaló, hogy egyenlő töltés halmozódik
fel rajtuk.

-

A töltésfelezési eljárás során a semleges vezető gömböt mindig földeljük le mielőtt a
töltött gömbhöz érintenénk, nehogy a rajta maradt töltés meghamisítsa a mérés
eredményét.

Vissza >>>

258

E7. Érdekességek az elektrosztatika témaköréből

A töltés mibenlétét, valamint az elektromossághoz kapcsolódó új fogalmak integrálását a már
eddig ismert fogalmak, tapasztalati tények közé, segítheti, ha néhány mennyiséget számszerűen
is összehasonlítunk. Például:
1) Villámcsapás során a földbe áramló töltés mennyisége 1-2 C, ami kb. 1019 elektront
jelent.
2) Az 1 m távolságra lévő elektron és proton között az elektromos Coulomb-erő a közöttük
ébredő gravitációs erőnek 2,3·1039-szerese.
3) A szögletes műanyag joghurtos doboz egyetlen oldallapját megdörzsölve (ujjunkat
egyetlen egyszer végighúzva) körülbelül 100 000 millió elektront juttatunk a
műanyagdarabra.
4) Egy másodperc alatt kb. egy trillió (1018) elektron halad át egy izzón. Ami azt jelenti,
hogy ha Magyarországon mindenki megdörzsölne egy tejfölöspohár-oldallapot
másodpercenként egyszer, akkor az így felszabaduló elektronok egy izzó működéséhez
lennének elegendők.
5) A Föld körül is van elektromos mező, amelynek térerőssége kb. 100 N/C. A viharfelhők
közelében az elektromos térerősség ezzel szemben kb. 20000 N/C.

Vissza >>>
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E8. Töltésrendszerek erővonalképének számítógépes szemléltetése

A számítógépes program segítségével meghatározott térerősség értékek, illetve az erővonalkép
„hitelességét” a ponttöltés terén célszerű először megvizsgálni. Az alábbi A) ábra a pozitív
ponttöltéstől egy, illetve két hálóegységnyi távolságban kézzel kijelölt pontokban a
számítógéppel kirajzoltatott térerősség vektorokat mutatja. A vektorok hosszának aránya 4: 1,
ami a térerősség reciproknégyzetes távolságfüggésének megfelel. A térerősség-vektorok
centrális szimmetriát mutatnak, ami szintén megfelel elvárásainknak. Ezután a vektorábrára a
számítógépes program „automata” üzemmódját választva rárajzoltattuk a ponttöltés
erővonalképét (B) ábra) A kép jól mutatja, hogy a térerősség-vektorok iránya egybeesik az
erővonalak irányával, de a sugaras erővonalkép nem szimmetrikus. Az erővonalak egyenetlen
eloszlásának oka az, hogy a program véletlenszerűen választ a képmező pontjai közül és
felrajzolja a választott ponton átfutó erővonalat. A program futtatása során egyre több erővonal
jelenik meg és a folyamat már érzékelteti az ideális erővonalkép centrális szimmetriáját.

B) A térerősség-vektotok iránya illeszkedik a
sugaras erővonalak irányához.

A) A ponttöltés terében a térerősség-vektorok
iránya radiális, nagysága a ponttöltéstől mért
távolsággal faordítottan arányos

A számítógép segítségével látványosan szemléltethető két forrástöltés térerősségének
szuperpozíciójaként értelmezhető elektromos mező erővonalképe.
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Két azonos nagyságú de ellentétes előjelű
ponttöltés (dipól) erővonalrendszere

Két azonos nagyságú és előjelű ponttöltés
erővonalrendszere

Kilenc, sorba rendezett egyforma ponttöltés számítógépes erővonalképe már sejteti, hogy a
végtelen töltött sík tere tükörszimmetrikus és homogén, az erővonalak a síkra merőleges
párhuzamosok lesznek.

Erővonalak ellentétes ponttöltések sora között

Azonos ponttöltések sorának számítógéppel
rajzoltatott erővonalképe

Megjegyzés:
-

A számítógépes ábrák értelmezésekor vegyük figyelembe, hogy az erővonalképek
síkbeliek, az erővonalrendszert a forrástöltéseken átmenő síkban mutatják. A térbeli
képre csak további feltételezéssel következtethetünk. A ponttöltés tere nyilvánvalóan
gömbszimmetrikus, minden a töltésen keresztülmenő síkban azonos. A kirajzolt képből
tehát következtethetünk a térszerkezetre. A dipólus tere hengerszimmetrikus, tehát a
síkbeli képet a töltéseket összekötő egyenes körül megforgatva kaphatjuk meg az
erővonal rendszer térbeli elrendeződését. Hasonlóképpen viselkedik az egyenes mentén
elhelyezett töltéssor erővonalképe. A párhuzamos egyenesek mentén elrendezett
261

töltések terét azonban kitüntetett síkban mutatja az ábra. A tér szerkezete ennek a síknak
a töltéssorok közé eső részében valóban jó közelítéssel homogén, a teljes térben azonban
nem. A térszerkezetre a síkbeli képből közvetlenül nem következtethetünk.

Vissza >>>

262

E9. Az elektromos erőtér erővonalszerkezetének szemléltetése olajba
szórt dararészecskékkel

Tiszta kristályosító csészébe, vagy erre a célra készített plexitálba öntsünk néhány mm magasan
ricinusolajat (vagy más, nagy viszkozitású olajat) és a felszínét kevés búzadarával hintsük be
egyenletesen! Helyezzünk a tálba két elektródát, az egyiket földeljük, a másikat pedig
csatlakoztassuk megosztógépre, vagy Van de Graaff-generátorra! Az összeállítást helyezzük
írásvetítőre és vetítsük ki! Adjunk az elektródákra feszültséget! A daraszemcsék láncvonalakba
rendeződve képet adnak az adott elektródapár erővonal rendszeréről.
Tévedések elkerülésére fontos tisztázni a jelenség fizikai hátterét. Az elektródák elektromos
tere polarizálja a teret kitöltő dielektrikumot. Az olaj és a daraszemcsék egyaránt dielektromos
tulajdonságúak. A dielektrikum molekuláiban az elektronok lokálisan átrendeződnek, így a
molekulák elemi dipólusokká válnak. A daraszemcsék maguk is dipólusnak tekinthetők,
amelyek a lokális térerősséggel ellentétes irányba állnak be, miközben ellentétes töltésükkel
egymáshoz csatlakozva láncszerűen rendeződnek. A szemcsékre a mező lokális térerősségével
arányos erő hat, így az elektródák közt ott sűrűsödnek, ahol a mező térerőssége nagyobb. A
daraszemek rendeződési vonalai tehát nem azonosíthatók közvetlenül a tér erővonalaival. A
rendeződési rajzolat az elektromos tér dielektromos polarizációját jeleníti meg, és így közvetve
utal az külső elektromos tér szerkezetére.
Az egyszerű kísérleti módszerrel különböző elektródarendszerek térerősségviszonyairól
kaphatunk közvetett képet. A szemléletes kép kiindulás lehet érdekes elektrosztatikai
jelenségek egyszerűsített tárgyalásához. A mellékelt fotók néhány ilyen egyszerű esetet
mutatnak be.

Homogén tér elektródalapok közt (síkkondenzátor
elektromos tere)

Ponttöltés (töltött gömb) centrális erőtere
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Ellentétes töltésű két fém gyűrű tere (a fém
belsejében nincs elektromos tér, a közti tartományban
dipólus jellegű az erőtér)

Erőtér két csúcs környezetében

Erőtér ponttöltés és földelt sík között

Megjegyzés:
-

Szép erővonalképet akkor kapunk, ha nem alkalmazunk túlságosan nagy feszültséget.
Túl nagy feszültség esetén ugyanis az elektródák között, vagy az elektródákhoz vezető
zsinórok és az írásvetítő között szikra üt át, s ez megzavarja a képet.
Feszültségforrásként tehát semmiképpen se használjunk működő Van de Graaffgenerátor. Érdemes kézzel hajtott megosztógépet alkalmazni, vagy ha ez nincsen, akkor
az elektródákat nem működő Van de Graaff-generátorra kötni, és a generátor szalagját
kézzel meghúzni.

-

Fontos, hogy az elektródákhoz vezető röpzsinórok a levegőben legyenek, és ne lógjanak
az asztalra.

Vissza >>>
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E10. Elektromos fluxus, forráserősség, a Gauss-tétel elemi
megfogalmazása

(emelt szintű kiegészítő anyag)
A ponttöltés terének vizsgálatából az absztrakt gondolatmeneteket jól értő osztályokban
egyszerű általánosítással eljuthatunk az elektrosztatika egyik alaptörvényéhez a Gauss-tételhez.
A Gauss-tétel kimondása segítheti az erővonalkép mélyebb megértését is.
A tétel kimondásához szükséges a fluxus fogalma, ami középiskolai szinten nehezen
emészthető fogalom. Motivációként használhatjuk a
következő gondolatmenetet. A Q ponttöltésnek a
𝑄

Coulomb-törvény alapján meghatározható 𝐸 = 𝑘 𝑟 2
elektromos tere radiális irányú, és amint a képlet
mutatja, a töltéstől mért távolság négyzetével fordított
arányban csökken. Ebből egyszerűen látható, hogy a
töltés körül húzott tetszőleges sugarú gömbfelületre
vonatkozóan a gömb felületének és az ottani
térerősség nagyságának szorzata mindig ugyanannyi
(4𝜋𝑘𝑄):
4𝜋𝑟 2 𝐸 = 4𝜋𝑟 2 𝑘

𝑄
= 4𝜋𝑘𝑄
𝑟2

Ezt a mennyiséget az elektromos tér r sugarú gömbfelületen átmenő fluxusának nevezzük, és
látható, hogy ebben a speciális esetben csak a gömbfelület által közrezárt töltéstől függ. A gömb
méretétől való függetlenség annak a következménye, hogy az elektromos tér a távolság
négyzetével fordított arányban csökken a gömb felülete pedig a sugár négyzetével arányosan
nő. Az erővonalkép használatával azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a zárt felületet
átdöfő erővonalak számát számláljuk meg, hiszen adott helyen az egységnyi felületet
merőlegesen átdöfő erővonalak száma arányos a térerősséggel. Ha tehát a térerősséget
megszorozzuk a rá merőleges felülettel, akkor az erővonalak számával arányos mennyiséget
kapunk. (A térerősség a ponttöltés terében mindenütt éppen merőleges a töltés körül húzott
gömb felületére.)
A ponttöltés esetén talált összefüggés általánosítása tetszőleges töltésrendszerre vonatkozóan
fontos összefüggést ad a zárt felületen átmenő elektromos fluxus és a felület által közrezárt
töltés között. A tétel kimondása előtt azonban pontosítanunk kell a fluxus fogalmát.
A fluxus definícióját a könnyebb érthetőség kedvéért érdemes több lépésben egyszerű esetektől
az általános felé haladva megadni.
1. Homogén erőtérben az erővonalakra merőleges A felületen átmenő fluxus definíció
szerint
𝛹 = 𝐴𝐸
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2. Ha a felület nem merőleges a térerősségre, akkor a fluxus kiszámításakor csak a
térerősség felületre merőleges komponensét kell figyelembe venni:
𝛹 = 𝐴𝐸𝑐𝑜𝑠𝛼
ahol 𝛼 a felületre merőleges vektor és a térerősségvektor szöge.
3. Amennyiben a tér nem homogén, akkor a felületet kicsiny részekre (felületelemekre)
kell bontani, amelyeken a térerősség homogénnek tekinthető, és maguk a felületelemek
pedig síkidomokkal közelíthetők. A felületelemeken kiszámított
Δ𝛹𝑖 = Δ𝐴𝑖 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
elemi fluxusjárulékok összege adja a felületen átmenő fluxust. Az i index az i-edik
felületelemet jelenti, illetve az indexelt mennyiségek az adott mennyiségeknek az i-edik
felületelemen felvett értékét jelentik. A fluxus tehát:
𝛹 = ∑ Δ𝐴𝑖 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
𝑖

Ha a fluxust zárt felületre kell kiszámítani, akkor az összegzést a
𝛹 = ∑ Δ𝐴𝑖 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
𝑜

szimbólummal jelöljük.
Pontosítanunk kell még a felületelemekre merőleges vektorok irányát (Ettől függ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
előjele). A nem zárt felületek mindig valamilyen határoló görbére illeszkednek. A felület,
illetve a felületek irányát a határgörbén választott körüljárási iránnyal szokás megadni. A felület
és az elemi felületdarabokra merőleges iránya akkor pozitív, ha a határfelület körüljárási
irányával jobbrendszert alkot. (ábra) (Jobb kezünk négy ujjával markoljuk körül a felület
határgörbéjét, kifeszített hüvelykujjunk kijelöli a felületelemekre merőleges egyeneseken a
pozitív irányt.) Zárt felületek esetén ettől független szabályként azt fogadjuk el, hogy a
felületelemekre merőlegesen mindig a kifelé mutató irány pozitív.

Tetszőleges vektormezőkben a zárt felületre számított fluxust a felület által közrezárt térfogat
forráserősségének nevezzük. Az elnevezés arra utal, hogy amennyiben a vektormező áramló
folyadék áramsűrűsége, akkor ennek a mezőnek zárt felületre vett fluxusa éppen a felületen át
egységnyi idő alatt kiáramló folyadékmennyiséget adja meg.
A pontszerű töltésre gömbfelületek estén talált szabály a tapasztalat szerint tetszőleges zárt
felületre és tetszőleges töltéseloszlásra általánosítható a következő formában:
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𝛹 = ∑ Δ𝐴𝑖 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 = 4𝜋𝑘𝑄𝑏
𝑜

ahol 𝑄𝑏 a zárt felületen belül elhelyezkedő töltések összege. Ez az összefüggés az
elektrosztatika – Gauss-tételnek is nevezett – egyik alaptörvénye. Közismertebb formája,
1

amikor az 𝜀0 = 4𝜋𝑘 jelölést bevezetve az erővonalfluxust az
𝛹 = ∑ Δ𝐴𝑖 𝐸𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 =
𝑜

𝑄𝑏
𝜀0

alakban írjuk fel.
A tétel azt fejezi ki, hogy az elektrosztatikus tér forrásai az elektromos töltések.
Megjegyzés:
-

Ebben a leírásban szándékosan kerültük a felületelem-vektor bevezetését és a fluxus
skaláris szorzattal való kifejezését. Természetesen matematikailag jól felkészült
csoportokban ezek jól alkalmazhatók és megkönnyítik a tétel kimondását.

Vissza >>>
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E11. Egyenletesen töltött sík térerősségének meghatározása az
erővonalfluxus alapján

(kiegészítő anyag)
Az végtelen kiterjedésű egyenletesen töltött sík gondolati konstrukció. Jelentőségét az adja,
hogy egyszerűen bemutatható segítségével a kiterjedt töltéseloszlás és a környező mező
térerősségének kapcsolata. A végtelen töltött sík homogén teréből kiindulva és a szuperpozíció
tételét felhasználva meghatározható a síkkondenzátor homogén terének térerőssége is.
Tekintsük az egyenletes pozitív töltéseloszlású végtelen kiterjedésű síkot a térben! A sík
töltöttségét az egységnyi felületre jutó töltés nagysága – azaz a sík töltéssűrűsége (η) – jellemzi,
amit most nem fejezhetünk ki a Q össztöltés és az A terület hányadosával, hiszen mindkét
mennyiség végtelen nagy.
Az elektromos tér a sík mindkét oldalán homogén, erővonalai a síkra merőlegesek, irányításuk
a síkból kifelé mutat, az erővonalűrűség egyenletes. Megállapodásunk szerint az erővonalakat
úgy rajzoljuk meg, hogy az erővonalsűrűség megegyezzék a mező térerősségével. Korábban a
ponttöltésre (töltött gömbre) vonatkoztatva ezt meghatároztuk, ami arra vezetett, hogy a +Q
forrástöltést tartalmazó tértartományból kiindulva 𝑁 =

+𝑄
𝜀0

darab erővonalnak kell a

töltésrendszert körülvevő felületből kilépnie ahhoz, hogy az erővonalsűrűség értéke
megfeleljen a térerősségének Ez az eredmény, bár a ponttöltés konkrét esetére vonatkozóan
kaptuk meg, más esetre is általánosítható. Gauss-tétele szerint bármely töltésrendszer esetén,
𝑄

ha azt tetszőleges zárt felülettel körbevesszük, a felületen keresztül 𝑁 = 𝜀 erővonalnak kell
0

áthaladnia. Gauss-tétele jól hasznosítható sok olyan töltésrendszer esetén, ahol az erővonalak
rendszeréről vannak ismereteink. A végtelen kiterjedésű egyenletes sík töltéseloszlás esetén
tudjuk, hogy az erővonalak száma a sík két oldalán azonos, az erővonalak a síkra merőlegesek,
sűrűségük homogén. Ha a sík töltése pozitív, az erővonalak a síkból kifelé irányulnak, ha a
töltés negatív a sík felé. Első lépésként vegyük fel a Gauss-tételben szereplő zárt felületet,
aminek belsejében töltések vannak!
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A legcélszerűbb, ha a zárt felületet zárt körhengernek képzeljük, amelynek palástját előzetesen
– mint egy „pogácsaaszaggatót” – alkotóival a síkra merőlegesen átnyomtunk a síkon, és utólag
körlapokkal zártunk le. Mivel csak gondolatkísérletről van szó, sem a sík töltéseloszlása, sem
az erővonalszerkezet nem változik. A henger belsejében lévő töltésektől származó erővonalak
a síkra merőleges irányúak, ezért csak a henger zárólapjait döfik át. A henger mindkét A felületű
zárólapján a teljes erővonalszám fele lép ki. Mivel a lokális erővonalsűrűség megállapodásunk
szerint a helyi térerősség számértékével egyezik meg, a mező két térfelének E térerőssége
𝑁

felírható a henger zárólapjainak erővonal-sűrűségével 𝐸 = 2𝐴 , ahol N a hengerben lévő Q
𝑄

töltésből indított erővonalak teljes száma(𝑁 = 𝜀 ). Q értékét a henger A keresztmetszetének
0

és a sík töltéssűrűségének szorzataként kifejezve a töltött sík két oldalán jellemző homogén
elektromos mező térerőssége.
𝐸=

𝑁
𝑄
𝜂𝐴
𝜂
=
=
=
2𝐴 2𝐴𝜀0 2𝐴𝜀0 2𝜀0

Ha sík töltése negatív, a mező térerőssége csak irányában különbözik előbbi esetünktől, a síkra
merőleges párhuzamos erővonalak iránya most a mindkét oldalon a sík felé mutat. A térerősség
−𝜂
nagysága: 𝐸 = 2𝜀 , ahol a töltések negatív volta a sík töltéssűrűségének negatív előjelében
0

jelenik meg.

Vissza >>>
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E12. Homogén elektromos mező a síkkondenzátor lemezei között

A homogén elektromos mező kísérletileg jó közelítéssel megvalósítható két párhuzamos
helyzetű ellentétes töltésű sík fémlemez közti térrészben. A mező erővonalszerkezete és
térerősségének értéke jól értelmezhető két ellentétes töltésű sík térerősségének (lásd E8.
melléklet) szuperpozíciójaként.
Az ábra bal oldala a két ellentétesen töltött sík egy darabját és egymástól függetlennek
tekinthető erővonalszerkezetét egyszerre szemlélteti. A két független forrásból adódó erőtér
szuperponálódik az egész térben. Ez azt jelenti, hogy a két forrásból származó tér összeadódik
(megkétszereződik) a két lemez közötti tartományban, ahol a térerősség iránya megegyezik,
miközben a lemezek külső oldalán a két erőtér ellenkező irányú hatása kioltja egymást. Az
elektromos mező a két ellentétes töltésű fémlemez közötti térrészbe „sűrűsödik be”, azaz
„kondenzálódik”.

A fenti szemléletes képnek megfelelően a síkkondenzátor lemezei közötti elektromos mező
térerőssége kétszerese az egyetlen végtelen kiterjedésű töltött sík elektromos térerőségének.
𝐸=

𝜂
𝑄
=
𝜀0 𝜀0 𝐴
𝑄

a szemben álló lemezek töltéssűrűsége (𝜂 = 𝐴 ) 𝑄 kondenzátor töltése, a lemezek

ahol 𝜂
területe A.

Megjegyzés:
-

A kísérleti eszközök esetén a síkkondenzátor lemezei véges kiterjedésűek, a szélek
környezetében az elektromos tér szóródik, az erővonalak a pozitív lemezről indulva,
meggörbülve kihajlanak a lemezeken túli térbe is. A kísérleti elrendezés annál inkább
megközelíti a lemezek közé „kondenzált” homogén mező ideális esetét, minél
nagyobbak a lemezfelületek és minél kisebb a lemezek távolsága.

-

A síkkondenzátor jelentősége az oktatásban kettős, egyrészt egyszerű demonstrációs
eszköz, amelynek „működése” könnyen megérthető, így több alapvető elektrosztatikai
fogalom (pl. homogén tér, kapacitás, elektromos mező energiája stb.) kialakításában és
értelmezésében, másrészt több fizikatörténeti jelentőségű mérésben (pl. Millikankísérlet, J.J. Thomson elektronok eltérítésére vonatkozó kísérlete a katódsugárcsőben)
is fontos szerepet játszik.

Vissza >>>
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E13. Emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai

A) Ekvipotenciális vonalak kimérése két egyenes fémelektróda közötti elektromos térben

Feladat:
-

A megadott eszközökből az utasítás alapján állítsa össze a kísérletet!
Mérje ki az ekvipotenciális vonalakat lapos potenciálkádban két hosszabb egyenes rúd
alakú fémelektróda közti térrészben!
Mérjen ki a kádban néhány ekvipotenciális vonalat és rajzolja be a négyzethálós
papírlapra, a vonalakon tüntesse fel a mért feszültség értékét is!

Szükséges eszközök
Feszültségforrás (kb. 10 V egyenfeszültség - pl. 2 db. sorba kötött laposelem), nagy belső
ellenállású feszültségmérő, potenciálkád, vezetékek, négyzethálós papír (milliméterpapír)
(A kísérlethez szükséges potenciálkád házilag egyszerűen elkészíthető. Legalább 10x20 cm
alapterületű lapos műanyagkád (műanyagtálca) aljára négyzethálós beosztású papírlapot
helyezünk (ha a tál alja átlátszó, a papírt célszerűen a tál alá rögzítjük, ha a tál alja nem átlátszó
a papír a tálba kerül. Ez utóbbi esetben az átnedvesedő papírt esetenként cserélni kell.) A tálba
néhány mm magasan csapvizet töltünk. A tálba fémelektródákat helyezünk. A kitűzött
feladatban hosszú egyenes elektródákra van szükség, ennek anyaga alumínium vagy réz (a vas
rozsdásodik!). Előnyős olyan elektródákat használni, amelyek önmagukban is stabilan
megállnak a kád alján (ilyen például az L profilú alumínium-sín vagy a négyzetes
keresztmetszetű alumínium zártszelvény – lásd fotó). Az elektródákhoz egyszerűen
csatlakozhatunk az iskolai kísérletezésben használt röpzsinórokkal, ha az elektródákra a
banándugónak megfelelő lyukakat fúrunk.)

Kísérlet
Készítse el a mellékelt kapcsolási rajz és a fotó alapján a kísérleti összeállítást!
Figyeljen arra, hogy az elektródák a négyzetháló vonalaira illeszkedjenek! A mérési
eredmények rögzítésére készítsen elő a tál alján lévő négyzethálós laphoz hasonló papírt, és
erre rajzolja be az elektródák pontos helyét! Helyezze feszültség alá az áramkört, majd a
feszültségmérő szabad potenciálvezetékét (a kapcsolási rajzon nyíl jelzi) mártsa a vízbe és
figyelje a feszültségmérő műszert! A feszültséget akkor olvassa le, amikor a műszer
megállapodik!
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Mozgassa lassan a potenciálvezetéket a négyzetháló két elektródát összekötő középső
osztásvonala mentén a pozitív elektródától a negatívig és mérje a négyzetháló osztáspontjaiban
a feszültséget! Az adatokat jegyezze fel az előkészített négyzethálós papírlap megfelelő
pontjába! A mért adatsor meggyőzően mutatja, hogy az elektródák közti térben a feszültség
egyenletesen nő a + elektródától mért távolsággal. Mozgassa ezután a potenciálvezetéket az
elektródákkal párhuzamos osztásvonalak mentén! Kis ingadozásoktól eltekintve tapasztalja,
hogy a mért feszültség azonos. Az azonos feszültségű pontokra illeszkedő vonalakat nevezzük
ekvipotenciális vonalaknak. Két párhuzamos egyenes elektróda közötti elektromos térben az
ekvipotenciális vonalak az elektródákkal párhuzamos egyenesek. Az általunk vizsgált
összeállítás is ezt mutatja, eltérést csak az elektródák végéhez közel mérhetünk. Itt az
ekvipotenciális vonalak görbülnek.
-

Mérjen ki a kádban néhány ekvipotenciális vonalat és rajzolja be a négyzethálós
papírlapra, a vonalakon tüntesse fel a mért feszültség értékét is!

A fotón bemutatott összeállításban mért eredményeket az ábra mutatja.

A mérés értelmezése
A telep két pólusára kötött fémrudak közötti tartományban elektromos tér (mező) van. Az
elektródák közé csapvizet öntöttünk. A csapvízben, csekély számban, de vannak töltött
részecskék (ionok), amelyek az elektromos feszültség hatására mozognak. Ez a töltésáramlás
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az időben állandó és alig módosítja az elektródák közötti sztatikus teret. Amikor a
feszültségmérővel pontról pontra letapogatjuk a két elektróda közötti teret, a mért
potenciálértékek a kiterjedt elektromos térre jellemző feszültségtérképet rajzolják ki.
Kísérletünk során a pozitív elektródához viszonyítva mértük a feszültséget (ezért a mért értékek
negatív előjelűek). Először a pozitív elektródától a negatív felé haladva az elektródarendszer
középvonalában, az elektródákra merőleges egyenes mentén végeztünk méréseket. A mért
értékeket a távolság függvényében az alábbi értéktáblázat mutatja.

Távolság (cm)

2

4

6

7

8

10

12

Feszültség (V)

-0,4

-1,4

-2,4

-2,8

-3,4

-4,5

-5,4

A mérési eredmények szerint a feszültség az elektródák közti tartomány középvonala mentén
egyenletesen változik a referencia-elektródától mért távolsággal, azaz az elektromos térerősség
a vizsgált vonal mentén állandó (mért értéke: 𝐸 = 𝑈/𝑑 = 50𝑉/𝑚)
A középvonalra merőleges hálóvonalak mentén végzett mérések eredménye csak az
elektródákhoz közel tért el számottevően a középvonali méréstől. Az ekvipotenciális vonalak
jellemző görbületét az elektródák közelében a fenti rajz mutatja.
Mérési eredményünk szerint a két egyenes elektróda közti elektromos tér az elektrosztatikában
tárgyalt síkkondenzátor lemezei közt kialakuló térhez hasonló, annak kétdimenziós
megfelelője. Ha az elektródák (fegyverzetek) távolsága az elektródák méretéhez viszonyítva
nem túl nagy, a tér homogénnek tekinthető. A homogén elektromos tér térerőssége az egész
térben irány és nagyság szerint azonos. A térerősség-vonalak (erővonalak) a fegyverzetekre
merőleges egyenesek, az ekvipotenciális vonalak (háromdimenziós elektromos térben:
felületek) a fegyverzetekkel párhuzamosak.

B) Ekvipotenciális vonalak kimérése egyenes és kör alakú fémelektróda közötti elektromos
térben

Feladat
-

A megadott eszközökből az utasítás alapján állítsa össze a kísérletet!
Mérje ki az ekvipotenciális vonalakat lapos potenciálkádban egy hosszabb egyenes rúd
alakú és egy kisebb, korong alakú fémelektróda közti térrészben!
A kimért ekvipotenciális vonalak alapján készítsen közelítő vázlatrajzot a tér erővonalszerkezetéről!

Szükséges eszközök
Feszültségforrás (kb. 10 V egyenfeszültség - pl. 2 db. sorba kötött laposelem), nagy belső
ellenállású feszültségmérő, lapos potenciálkád, vezetékek, négyzethálós papír (milliméterpapír)
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Megjegyzés:
-

A kísérlethez szükséges potenciálkád házilag egyszerűen elkészíthető. Legalább 10x20
cm alapterületű lapos műanyagkád (műanyagtálca) aljára négyzethálós beosztású
papírlapot helyezünk (ha a tál alja átlátszó, a papírt célszerűen a tál alá rögzítjük, ha a
tál alja nem átlátszó a papír a tálba kerül. Ez utóbbi esetben az átnedvesedő papírt
esetenként cserélni kell.) A tálba néhány mm magasan csapvizet töltünk. A tálba
helyezhető fémelektródák anyaga célszerűen alumínium vagy réz (a vas rozsdásodik!).
Előnyős olyan elektródákat használni, amelyek önmagukban is stabilan megállnak a kád
alján (ilyen például az L profilú alumínium-sín vagy a négyzetes keresztmetszetű
alumínium zártszelvény - lásd fotó). Az elektródákhoz egyszerűen csatlakozhatunk az
iskolai kísérletezésben használt röpzsinórokkal, ha az elektródákra a banándugónak
megfelelő lyukakat fúrunk.

Az ajánlott kísérleti összeállítás fotóját és a kapcsolási rajzot az ábra mutatja!

A kísérlet leírása
Ellenőrizze a kísérleti összeállítást! Figyeljen arra, hogy a rúd elektróda a négyzetháló egyik
vonalára illeszkedjék, a korong alakú pedig a rúd közepével legyen szemben! A mérési
eredmények rögzítésére készítsen elő a tál alján lévő négyzethálós laphoz hasonló papírt, és
erre rajzolja be az elektródák pontos helyét! Helyezze feszültség alá az áramkört, majd a
feszültségmérő szabad potenciálvezetékét (a kapcsolási rajzon nyíl jelzi) mártsa a vízbe és
figyelje a feszültségmérő műszert! A feszültséget akkor olvassa le, amikor a műszer
megállapodik!
Mozgassa lassan a potenciálvezetéket a négyzetháló két elektródát összekötő középső
osztásvonala mentén a pozitív elektródától a negatívig és mérje a négyzetháló osztáspontjaiban
a feszültséget!
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-

Mérjen ki a kádban néhány ekvipotenciális vonalat és rajzolja be a négyzethálós
papírlapra, a vonalakon tüntesse fel a mért feszültség értékét is!
A kimért ekvipotenciális vonalak alapján készítsen vázlatos rajzot a tér
erővonalszerkezetéről!

Megoldás
A mérés értelmezése
A telep két pólusára kötött fémelektródák közötti tartományban elektromos tér (mező) van. Az
elektródák közé csapvizet öntöttünk. A csapvízben csekély számban, de vannak töltött
részecskék (ionok), amelyek az elektromos feszültség hatására mozognak. Ez a töltésáramlás
az időben állandó és alig módosítja az elektródák közti sztatikus teret. Amikor a
feszültségmérővel pontról pontra letapogatjuk a két elektróda közti teret, a mért
potenciálértékek a kiterjedt elektromos térre jellemző feszültségtérképet rajzolják ki.
A fotón is látható kísérleti összeállításban a negatív elektródához viszonyítva mértük a
feszültséget (ezért a mért értékek negatív előjelűek). Először az elektródarendszer
középvonalában végeztünk méréseket. A mért értékeket a hely függvényében az értéktáblázat
és a következő oldalon található ábra felső grafikonja mutatja.

Távolság (cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feszültség (V)

2,7

3,6

4,3

4,7

5

5,4

5,7

5,9

6,2

A vízszintes középvonal mentén a feszültség az egyenes elektródától távolodva kezdetben
lassan és közel lineáris ütemben csökken, majd a hengeres elektróda közelében a változás
felgyorsul.
A középvonalra merőleges hálóvonalak mentén végzett mérések eredménye annál inkább eltért
a középvonali méréstől, minél közelebb mértünk a korong alakú elektródához. Az azonos
feszültségű ún. ekvipotenciális pontok összekötésével kapjuk a tér szerkezetére jellemző
potenciáltérképet. Ezt mutatja a rajz középvonal feletti tartománya. Az elektromos tér
ekvipotenciális vonalai mentén a töltések mozgatásakor nem végzünk munkát, mert a töltésre
ható erő minden pontban merőleges a vonalra. Ezt felhasználva az ekvipotenciális görbék
kimérése után megrajzolhatjuk a mező vázlatos erővonalszerkezetét is. Az erővonalak iránya a
térben úgy változik, hogy mindig merőlegesen keresztezze az ekvipotenciális vonalakat. Az
ábra alsó térfelén az ekvipotenciális vonalak alapján megrajzoltunk néhány, az
elektródarendszer elektromos térszerkezetét jellemző erővonalat.
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Mérési eredményünk szerint az egyenes és pontszerű elektróda közti elektromos mező nem
homogén. Az erővonalak az egyenes elektródára merőlegesen indulnak, hiszen a fémekről
kiinduló erővonalak merőlegesek a felületre. Az egyenes elektródától távolodva azonban az
erővonalak egyre inkább görbülnek a kicsi, hengeres elektróda felé. A kis kör alakú elektróda
közvetlen közelében az erőtér a ponttöltés teréhez hasonló sugaras szerkezetű, az erővonalak
merőlegesen érik el az elektróda felületétet. Az erővonalak a kicsi hengeres elektróda
környezetében sűrűsödnek, ez jelzi, hogy az ide helyezett próbatöltésre nagyobb elektromos
erő hatna, mint az egyenes elektróda közelében.

Vissza (Emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai-hoz) >>>
Vissza (Az elektromos tér jellemzése ekvipotenciális felületekkel-hez) >>>
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E14. Ponttöltés potenciálterének elemi meghatározása

A ponttöltés (töltött gömb) térerőssége a töltéstől mért távolság reciprokjának négyzetével
változik. Az ilyen centrális erőtérben a töltés mozgatása során végzett munka kiszámítása
integrálás nélkül nem könnyű feladat. A következőkben megmutatjuk, hogy integrálás nélkül
miként lehet a munka számítását elvégezni és ehhez kapcsolódva a ponttöltés potenciálterét
meghatározni elemi közelítésekkel.
Tekintsünk a +Q forrástöltés centrális erőterében, a forrástól r0 távolságban rögzített +q
próbatöltést! A próbatöltésre a mező 𝐹⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑞 centrális taszítóerővel hat. Mivel az E térerősség
erősen függ a forrástöltés távolságától, a próbatöltésre ható erő is hasonlóan változik. A változó
erő munkáját a mechanikában már megismert módon az erő-elmozdulás grafikon alatti terület
számértéke adja. Az erőtér változása a ponttöltés esetén a radiális távolság négyzetének
reciprokával arányos, ezért a grafikon alatti terület számításánál közelítésekre kényszerülünk.
A szokásos módszert követve a teljes elmozdulást kis ∆𝑟𝑖 szakaszokra bontjuk és ezen belül az
erő változásától eltekintünk, a függvény folytonos menetét lépcsőzetesen követjük, Az egyes
lépcső szakaszok esetén a munkavégzést a téglalap területe adja. A függvénygörbe alatti terület,
így a teljes munkavégzés pedig a téglalapok területének összegével közelíthető.

𝑊𝑖 = 𝑞𝐸(𝑟𝑖 ) ∙ ∆𝑟𝑖
𝑊 = ∑ ∆𝑊𝑖 = ∑ 𝑞
𝑖

𝑖

𝑄
∙ ∆𝑟𝑖
4𝜋𝜀0 ∙ 𝑟𝑖2

A közelítő számítás pontosságát növeli és az összegzés bonyolultnak tűnő feladatát
egyszerűsíti, ha a térerősség formulájában szereplő 𝑟𝑖2 helyett a közelítő téglalap két függőleges
határvonalát megadó helykoordináták szorzatát használjuk (𝑟𝑖2 ≈ 𝑟𝑖−1 ∙ 𝑟𝑖 ), illetve téglalap
szélessége helyett a két határvonal koordinátáinak különbségét írjuk. Így
𝑊𝑖 = 𝑞

𝑄
𝑄
1
1
∙ (𝑟𝑖 − 𝑟𝑖−1 ) = 𝑞
∙(
− )
4𝜋𝜀0 (𝑟𝑖−1 ∙ 𝑟𝑖 )
4𝜋𝜀0 𝑟𝑖−1 𝑟𝑖

𝑊 = ∑ ∆𝑊𝑖 = 𝑞
𝑖

𝑄
1
1
1
1
1
1
[∙ (
− )+(
− ) + ⋯…+ (
− )]
4𝜋𝜀0
𝑟𝑖−1 𝑟𝑖
𝑟𝑖−1 𝑟𝑖
𝑟𝑖−1 𝑟𝑖

azaz
𝑊= 𝑞

𝑄
1
1
[∙ ( − )]
4𝜋𝜀0
𝑟0 𝑟𝑧
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ahol 𝑟0 a próbatöltés mozgásának kezdőpontját, 𝑟𝑧 pedig a végpontját jelenti.
Az így kiszámított munkavégzés a q próbatöltés potenciális energiaváltozása a Q forrástöltés
centrális erőterében. A próbatöltés potenciális energiájának értéke az erőtér tetszőleges
pontjában attól függ, hogy melyik pontot választottuk a potenciális energia null-szintjét
definiáló viszonyítási pontnak. Pontszerű forrástöltés vagy töltött gömb esetén a potenciális
energia null-szintjét érdemes a forrástól végtelen távolságban lévő pontba helyezni. Ekkor a
fent kapott formula 𝑟𝑧 → ∞ esetén megadja a tér tetszőleges pontjába helyezett próbatöltés
potenciális energiáját. Ez csak a próbatöltés nagyságától és az adott mezőben elfoglalt helyétől
(a forrástöltéstől és az attól mért r távolságtól) függ. Egységnyi próbatöltés választása esetén a
potenciális energia alkalmas az elektromos erőtér pontjainak jellemzésére (értéke csak a pont
forrástöltéshez viszonyított helyzetétől függ) A egységnyi próbatöltés potenciális energiáját
megadó kifejezést a mező potenciál-függvényének nevezzük. (A potenciál jele U,
mértékegysége J/C = Volt).
Ponttöltés potenciálfüggvénye
𝑊=

𝑄
4𝜋𝜀0 ∙ 𝑟

A ponttöltés mezőjének potenciállal történő energetikai jellemzése egyszerű alkalmazásokon
keresztül kap igazi értelmet.
Az R sugarú Q töltésű gömb elektromos tere (és potenciálja) a gömbön kívüli térben
megegyezik a gömb középpontjába képzelt Q ponttöltés terével (és potenciáljával). (Ezt
kihasználtuk a korábbiakban, amikor ponttöltés helyett töltött fémgömbökkel végeztünk
kísérleteket.) A hasonlóság a makroszkopikus kísérleteken túl igen hasznosnak bizonyul a
töltött atomi részecskék közti kölcsönhatások elemi tárgyalása során is.
Megjegyzés: A közelítő eljárással, az integrálással is adódó pontos potenciálfüggvényt kaptuk.
Ez annak, az eredmény ismerete nélkül ki nem található ügyeskedésnek köszönhető, hogy az
(𝑟𝑖2 ≈ 𝑟𝑖−1 ∙ 𝑟𝑖 ), helyettesítést alkalmaztuk, azaz az i-edik szakasz mentén az erőt a kezdő és
végpont mértani közepének, mint átlagos távolságnak a felhasználásával számítottuk ki.
A munka számításakor erővonal mentén haladtunk, nem pedig tetszőleges görbén. Ez
megengedhető, mert minden görbe erővonal menti, és az erővonalra merőleges szakaszokra
bontható, az erővonalakra merőleges szakaszokon pedig a munkavégzés zérus. Még
egyszerűbben, mivel megállapítottuk, hogy az elektrosztatikus tér által végzett munka csak a
kezdő és végponttól függ, a számításhoz tetszőleges konkrét utat választhatunk.

Alkalmazási példák:
1. Az elektron–proton rendszer energiaviszonyainak elemi tárgyalása, az elektron kötési
energiájának meghatározása a H-atomban
A kémiaórákon megismert hidrogén atom pontszerű pozitív töltésű atommagból és ugyancsak
pontszerűnek tekinthető negatív töltésű elektronból áll. A közöttük kialakult kémiai kötés
szétszakításához energiát kell befektetni ezt az energiát tekintjük a H-atom kötési energiájának.
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Elektrosztatikai és korábbi mechanikai ismeretek alapján a H-atom kötési energiája
kiszámítható. A kémiában használt Bohr-modell szerint az elektron a H-atom sugarának
megfelelő, 𝑅𝑜 ≈ 0,53 ∙ 10−11 𝑚 sugarú pályán kering a proton körül. Az elektron összenergiája
az elektromos térben adódó potenciális- és kinetikus energia összege.
Az elektron potenciális energiája a protontól R0 távolságban, (ha a potenciál zérus szintjét a
protontól végtelen távolságban rögzítettük):
𝐸𝑝𝑜𝑡 = −

𝑞𝑒2
4𝜋𝜀0 𝑅𝑜

A keringő elektron kinetikus energiája:
𝐸𝑘𝑖𝑛

1
1 𝑞𝑒2
2
= 𝑚𝑣 =
2
2 4𝜋𝜀𝑜 𝑅𝑜

ahol felhasználtuk, hogy a keringő elektron centripetális gyorsulását a proton és az elektron
𝑞2

𝑣2

közt ható Coulomb-vonzás biztosítja ( 4𝜋𝜀𝑒 𝑅2 = 𝑚 𝑅 ).
0 0

0

Ezt felhasználva az elektron energiája az alapállapotú H-atomban
𝐸=−

1 𝑞𝑒2
≈ − 21,8 ∙ 10−19 𝐽 = −13,6 𝑒𝑉
2 4𝜋𝜀0 𝑅0

az elektronnak a kötésből való kiszakításához 13,6 eV energiát kell befektetni.
Megjegyzés:
-

Az elektron energiája és a kötési energia egymástól csak előjelben különbözik.

2. Ionkristályok kötési energiájának közelítő számítása
Az atomi részecskék közti kémiai kötés egyik alaptípusa az ionos kötés. Az ionos kötés pozitív,
illetve negatív elektromos töltéssel rendelkező atomi részecskék közt jön létre. Az ionok úgy
keletkeznek, hogy a semleges atomok elektronburkát adó elektronok száma a magban lévő
protonok számához képest csökken (pozitív ionok), vagy megnő (negatív ionok). Az ionok jól
modellezhetők különböző sugarú merev gömbökkel. Az ion-gömbök sugara lényegében az
atom sugárral egyezik meg. Ionos kötésről ionpárok esetén nemigen beszélhetünk. Ennek oka
az, hogy makroszkopikus anyagmennyiség esetén az ionok sokasága van jelen ugyanabban a
térrészben és az ionok kollektív összerendeződése (kristályszerkezet kialakulása)
energetikailag kedvezőbb, mint külön álló ionpárok létrejötte. Az ionos kötés így a szilárd
halmazállapotú kristályos anyagok jelentős részét adó ún. ion-kristályok esetén jellemző. Az
ion-kristályban pozitív és negatív töltésű ionok sokasága rendeződik szabályos kristályrácsba
elektrosztatikus erők hatására. Ennek során minden ion igyekszik ellentétes töltések közvetlen
környezetében elhelyezkedni úgy, hogy a vele egyező töltésektől a lehető legtávolabb legyen.
(Megjegyezzük, hogy a rendeződésben ezen kívül szerepe van az ionok töltéserősségnek és az
ionok méretének is.) Az ilyen rendeződés iskolapéldája a konyhasó (NaCl) kristályszerkezete.
A kristály jellemző szerkezetét, síkban, illetve térbeli modellen az ábra mutatja.
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A NaCl kristály szerkezete síkban és térben

A szerkezeti rajz jól mutatja a különböző ionok szabályos rendeződését, minden pozitív 𝑁𝑎+ iont a síkban négy, a térben 6 negatív 𝐶𝑙 − -ion fog közre, ami fordítva is igaz. A közvetlen
szomszédok távolsága a szabályos elrendeződés ismétlődési távolsága (a kristály rácsállandója)
𝑎 = 𝑅𝑁𝑎 + 𝑅𝐶𝑙
A kristály fontos energetikai jellemzője a rács kötési energiája (röviden „rácsenergia”) Ez az
energia az rácsszerkezet ismeretében elektrosztatikus problémaként jó közelítéssel
kiszámítható, de kísérleti módszerekkel (szublimációs hő) meghatározható.
A rácsenergia számításának menetét R. P. Feynman: Mai fizika könyvsorozatának 5. kötetében
60.3 pontja részletesen tárgyalja.

Vissza >>>
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E15. A potenciál fogalmának tárgyalása speciálisan emelt szintű
tanulócsoportok számára

Emelt szinten fizikát tanuló osztályok számára a potenciál fogalma elméleti szempontból
mélyebben értelmezhető.
Induljunk ki az elektromos térben az ekvipotenciális felületektől. Ezek tehát olyan felületek,
amelyen a töltések mozgatása nem jár munkavégzéssel. Válasszuk az egyik ilyen felületet a
nulla nívószintnek/felületnek. Ekkor az A pont potenciálja azzal a munkával egyenlő, amit a
mező végez, miközben az egységnyi töltés az A pontból a nulla szintre kerül. Mivel a nulla
nívószinten minden pontnak nulla a potenciálja, így az előző bevezetésben használt O pont a
nulla nívófelületnek tetszőleges pontja.
Megjegyzés:
-

A potenciál szokásos definíciója:
𝐴 𝑝𝑜𝑛𝑡

𝑈𝐴 = −

∫

𝐸⃗⃗ ∙ d𝑠⃗

𝑂 𝑝𝑜𝑛𝑡

-

Figyelembe véve az integrálás szabályait
𝐴 𝑝𝑜𝑛𝑡

𝑈𝐴 = −

∫

𝑂 𝑝𝑜𝑛𝑡

𝐸⃗⃗ ∙ d𝑠⃗ =

𝑂 𝑝𝑜𝑛𝑡

-

∫

𝐸⃗⃗ ∙ d𝑠⃗

𝐴 𝑝𝑜𝑛𝑡

Ez éppen az elektromos tér által az egységnyi töltésen végzett munka, amíg a töltés az
A pontból O pontba kerül. Hasonlóan, a B pont A-hoz viszonyított feszültségének
definíciója
𝐵 𝑝𝑜𝑛𝑡

𝑈𝐴𝐵 = −

∫

𝐸⃗⃗ ∙ d𝑠⃗

𝐴 𝑝𝑜𝑛𝑡

-

ami az egységnyi töltésen a mező ellenében végzett munka, miközben a töltés az A-ból
B-be jut. Ez megegyezik a mező által az egységnyi töltésen végzett munkával, miközben
a töltés B-ből A-ba kerül.

Milyen összefüggés van az A és B pontok közti feszültség és az A és B pontok potenciálja
között? Mivel 𝑊𝐴𝐵 = −𝑊𝐵𝐴 , és az elektromos mező munkája csak a végpontoktól függ,
bejárhatjuk az A → O → B útvonalat is, ezért
𝑊𝐴𝐵 = 𝑊𝐴𝑂𝐵 = 𝑊𝐴𝑂 + 𝑊𝑂𝐵 = 𝑊𝐴𝑂 − 𝑊𝐵𝑂 = 𝑞 ∙ (𝑈𝐴 − 𝑈𝐵 )
ahonnan
𝑈𝐴𝐵 = 𝑈𝐴 − 𝑈𝐵
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adódik. Mivel az elektrosztatikus mező potenciálos, az elektrosztatikus mezőben a töltés
mozgására energiamegmaradási elv fogalmazható meg. Írjuk fel a munkatételt a homogén
elektromos mezőben elmozduló q töltésre:
𝐹 ∙ 𝑠 = 𝑊𝐴𝐵 = 𝑞 ∙ (𝑈𝐴 − 𝑈𝐵 ) =
Az egyenletet rendezve, azt kapjuk, hogy az

1
2

1
1
𝑚𝑣𝐵2 − 𝑚𝑣𝐴2
2
2

𝑚𝑣 2 + 𝑞𝑈 mennyiség állandó. A pusztán

elektrosztatikus tér hatására mozgó töltések esetén tehát a kinetikus energia és a töltés
pályájának kezdő és végpontjától függő elektrosztatikus energia összege állandó.
Az elektromos potenciál fogalmát érdemes a gravitációs erőtérben definiált gravitációs
potenciál analógiáját kiemelve megerősíteni. Mechanikai analógiát alkalmazva a tömegnek a
töltést, a 𝑔 · ℎ mennyiségnek a potenciált feleltetve meg, azt kapjuk, hogy a potenciál egységnyi
töltésre jutó helyzeti energiaként fogható fel; az ekvipotenciális felületeknek a szintvonalak
felelnek meg, és ugyanúgy, ahogyan a nehézségi erőtérben a nulla szintet tetszőleges
magasságban felvehetjük, a potenciál fogalmánál is a nulla szintnek tetszőleges ekvipotenciális
felület választható. Ez az analógia azonban csak szemléltetésre használható, mivel kétféle töltés
van, és csak a pozitív töltések viselkednek a tömeghez hasonlóan. (A pozitív töltésekre igaz,
hogy a kisebb potenciállal rendelkező hely felé, a negatív töltések ezzel pont ellentétesen
mozognak. (Lásd pozitív töltés körüli potenciálhegy, negatív töltés körüli potenciálvölgy.)
Erősebb matematikai alapokkal rendelkező osztályoknál megmutatható, hogy a Q ponttöltés
elektromos mezőjében lévő A pont 𝑈𝐴 potenciálja, ha a nulla szintet végtelen távoli pontban
vesszük fel
𝑈𝐴 = 𝑘

𝑄
𝑟𝐴

ahol 𝑟𝐴 a ponttöltés és az A pont távolsága.

Vissza >>>
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E16. Elektromos potenciálok az emberi szervezetben

Idegszálak elektromos ingerületvezetési mechanizmusa
A fizika és a kémia történetéből mindenki számára ismerős Luigi Galvani 1791-ben leírt
békakísérlete, melyben a feszültség hatásának kitett békacomb összerándult. Azóta már tudjuk,
hogy az izmok működését az idegsejtek által keltett ingerek aktiválják. Az ingerület elektromos
jel, amit speciális ionmozgások által keltett elektromos potenciálváltozás eredményez. Galvani
kísérletében fémek kontaktpotenciálja okozta a kezdőhatást. Az idegszálakon végigfutó
ingerület nagy sebességgel terjedő elektromos potenciálváltozás. E potenciálváltozás az
izommozgások kiváltója.
Az idegrendszer az emberi szervezet fontos szabályozó rendszere. A bennünket érő külső és
belső ingereket a receptorok (speciális idegsejtek) felfogják, és ingerületté (elektromos jellé)
alakítják át, ami aztán a neuronhálózaton keresztül továbbterjed, és válaszreakciót vált ki,
például az izom összehúzódását. Az ingerület az inger hatására a sejtekben létrejövő
potenciálváltozás, ami töltött részecskék – ionok – mozgása okoz. Az ionok mozgása töltés
átrendeződést okoz és a kiépülő elektromos térújabb ionmozgást vált ki, így az ingerület szinte
láncreakcióként terjed. Az ionmozgások létrejöttében a sejtek külső burkolatát képező
sejthártyának (sejtmembránnak) van alapvető szerepe. Az ingerület terjedésének
mechanizmusa döntően biológiai kérdés, de az idegsejtek elektromos tulajdonságainak
tárgyalása a fizikatanár szempontjából is érdekes, és jó lehetőséget nyújt a kémiával és
biológiával történő tantárgyi koncentráció megvalósítására. A fizikai tulajdonságokat akkor
érdemes tárgyalni, amikor a tanulók tisztában vannak a sejthártyákat alkotó vegyületek kémiai
tulajdonságaival és ismerik a sejthártya biológiai szerepét. A koncentráció egyik nehéz kérdése
a tantárgyak sokszor eltérő terminológiája. Fontos, hogy a szakszavakat pontosan használjuk,
ugyanakkor a fizikaórán a sejthártya működésének elektromos vonatkozásait kell hangsúlyozni,
és nem szabad beleveszni a biológiai részletek élettani vonatkozásaiba, de terminológiai
kérdésekbe sem.

A sejthártya szerkezete
Az idegi szabályozásban kulcsszerepe van a sejt belsejét és a környezetét elválasztó
sejthártyának. A sejthártya sajátos membrán, ami szabályozza a sejt és a környezete közötti
anyagcserét, így az ioncserét is. A sejthártya ion áteresztőképessége a különböző ionokra nézve
eltérő. Az ionok a hártyán keresztül ún. ioncsatornák mentén mozoghatnak.
A sejtmembránt amfipatikus (kettős oldhatósági tulajdonságú) foszfolipid molekulák építik fel.
A molekulák fejrésze hidrofil (töltött vagy poláros), farokrésze pedig hidrofób (apoláros)
tulajdonságú. (Az amfipatikus molekula fogalmát a szerves kémiában tanulják a diákok)
Ezeknek a molekuláknak két rétege hozza létre a sejtmembránt. E molekulák a rétegben
fejrészükkel, azaz poláros (hidrofil) részükkel kifelé helyezkednek el, víztaszító (hidrofób)
farok részük pedig a membrán belseje felé fordul (ábra).
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A sejtmembrán felépítése (http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/a-terheleselettan-alapjai/04)

Az elrendeződés oka egyszerű. A sejtmembránt két oldalról ionokat tartalmazó „elektrolit”
veszi körül, így az amfipatikus molekulák és az oldat között kialakuló elektrosztatikus vonzás
hatására fordulnak a molekulák fejrészükkel az oldat felé. A sejt környezetében és a sejt
anyagában az ionok koncentrációja különböző. A termodinamikai törvények szerint a
különböző koncentrációjú oldatok között diffúziós áram indulna el, ami megszüntetné a
koncentrációkülönbséget. Ezt az áramot akadályozza meg, illetve szabályozza a membrán.
A különböző ionok zárható és nyitható ionspecifikus „kapukon” un. transzmembrán
(membránon keresztülmenő) fehérjékből álló csatornákon juthatnak át a sejtmembránon. Zárt
kapuk esetén a membrán szigetelőnek tekinthető, meggátolja az ionmozgást. Ha a csatornák
nyitva vannak, az ionok a két oldalon lévő ionkoncentrációk különbségétől hajtva diffúzióval
juthatnak át a nagyobb koncentrációjú helyről a kisebb koncentrációjú oldalra. A különböző
ionok számára különböző csatornák szolgálnak a membránon átjutásra (ábra).

Ionszelektív membrán csatornák (http://www.nature.com/scitable/topicpage/ion-channels-and-excitable-cells14406097)

A csatornák ionszelektív áteresztő képességét a transzmembrán fehérjék kémiai szerkezete és
a lokális elektromos potenciálviszonyok határozzák meg.

Membránpotenciál
Az ingerület kialakulása szempontjából a kálium és nátrium ionok mozgása, azaz a rájuk
szelektív csatornák szerepe a fontos. Alapállapotban ezeknek az ionoknak az eloszlása a
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sejthártya két oldalán eltérő: belül a K+-ionok száma nagyobb, kívül pedig a Na+-ionoké. A
kétféle ion különböző csatornákon keresztül juthat át a sejthártyán. A K+-ionok számára az
átjárás sokkal könnyebb, mert több kálium-specifikus csatorna áll rendelkezésre, továbbá a K+csatornák mindig nyitva vannak. A Na+-ionok számára az átjutás nehezebb, egyrészt a Na+átjárható csatornák száma kevesebb, ráadásul általában zárva vannak, és csak speciális
potenciálviszonyok esetén rövid időre nyílnak ki. Ez azt eredményezi, hogy a K+-ionok szinte
szabadon diffundálhatnak kifelé a nyitott csatornákon keresztül, míg a Na+-ionok feltorlódnak
a hártya külső oldalán. A pozitív ionok egyenlőtlen eloszlása a hártya belső és külső oldalán az
elektromos töltéseloszlás megbomlását is jelenti. A sejthártya belső oldalán a K+-ionok
távozásával lecsökken a pozitív töltések száma, míg a fehérjékhez kapcsolódó negatív ionok
száma változatlan, így belül a negatív töltések kerülnek túlsúlyba. A külső oldalon a Na+-ionok
száma változatlan, de a kidiffundáló K+-ionok pozitív töltéstöbblete válik meghatározóvá. A
sejthártya tehát elektromos kettősréteget alkot, hasonlóan a síkkondenzátor két töltött
lemezéhez. A sejtmembrán külső oldalának pozitív elektromos töltése azonban nem nőhet
tetszőleges mértékben. Egy idő után az elektromos tér egyre lassítja, és végül megállítja a
pozitív töltésű K+-ionok kijutását a sejtből. Az ionvándorlás nagyjából akkor áll le, amikor a
sejt belseje -70 mV potenciálú lesz a zéruspotenciálúnak tekintett sejten kívüli térhez képest.
Ezt a feszültséget nevezzük a sejthártya egyensúlyi membránpotenciáljának. Az egyensúlyi
membránpotenciál mikroelektródák segítségével kimérhető.
Fizikus számára a sejtmembrán feltöltött kondenzátorhoz hasonló, amelyet dielektrikum tölt ki.
A részletek vonatkozásában a kép nem ilyen egyszerű. Az egyensúlyinak tekinthető állapot nem
sztatikus jellegű, sokkal inkább dinamikus. Ez azt jelenti, hogy a sejtmembrán-kondenzátor
töltése, a rajta lévő nyitott ioncsatornák miatt folyamatosan veszít töltéséből, miközben belső
folyamatok a sejtben folyamatosan pótolják az „elszivárgó” töltést. A biofizikusok a
sejtmembránt egy közönséges síkkondenzátor helyett az ábrán látható bonyolult kapcsolással
modellezik.
(sejten kívüli tér)

(sejten belüli tér)

A sejtmembrán fizikai modellje
(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Elettani_alapismeretek/ch02s02.html )
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A modell-kapcsolás egy ideális síkkondenzátorból és vele párhuzamosan kötött egyszerű
áramkörből áll. E három egyszerű kör mindegyike egy-egy telepet és ellenállást tartalmaz. Két
kör a membránpotenciál beállításában főszerepet játszó nátrium- és káliumionok folyamatait
jellemzi, a harmadik egység a sejtben lévő többi töltött részecske szerepét a folyamatokban. A
telepek az ion-töltések folyamatos pótlását az ohmos ellenállás a disszipatív veszteségeket
jellemzi.

Az ingerület továbbítása, az akciós potenciál
A sejtmembránban lévő ioncsatornák közül a nyitott káliumcsatornák szerepe az egyensúlyi
membránpotenciál kialakulásában fontos. A membrán Na+-csatornái ekkor zárva vannak. A
Na+-csatornáknak az ingerület (hirtelen potenciálváltozás) kialakulásában és terjedésében
játszanak aktív szerepet. Az elektromos inger tulajdonképpen potenciálváltozás, amelynek
hatására a sejt belseje kevésbé negatív lesz, azaz membránon eső feszültség kisebbé válik, így
a membrán nyugalmi potenciálja lokálisan megnő (azaz kevésbé negatív lesz). Amennyiben a
növekedés meghatározott küszöbértéknél nagyobb, akkor megnyílnak a membránban található
feszültségfüggő Na+-csatornák, és a hártya külső oldalán feltorlódott Na+-ionok megindulnak a
sejt belseje felé. E folyamat felgyorsítja a sejthártya belső oldalának potenciálemelkedését, ami
újabb Na+-csatornákat nyit meg. Az öngerjesztő folyamat eredményeként a sejtmembrán
depolarizációja nagyon felgyorsul és körülbelül 1 ms alatt a sejthártya belső felületén túlsúlyba
kerülnek a pozitív ionok, azaz a külső környezethez képest a potenciál +40 mV értékig
emelkedik. (A fentiekben az orvosbiológiai szóhasználattal éltünk. Megtartottuk azt a
konvenciót, hogy az élettani kísérletekben kényelmes megállapodás szerint a sejten kívüli tér
mindig zéruspotenciálú, a sejt belsejének potenciálját ehhez képest adjuk meg. Ez jelenti
egyben a membránpotenciált. A tanulók számára furcsa ellentmondásnak tűnhet, hogy
membránpotenciál növekedése fizikai szemléletünk szerint azt jelenti, hogy a membránra
abszolút értékben kisebb feszültség jut.)
A csúcspotenciál elérése után a sejt igyekszik visszaállítani a nyugalmi membránpotenciált,
(hogy újabb jelet tudjon fogadni). Ez a szakasz a repolarizáció. Ez úgy történik, hogy a Na+csatornák bizonyos idő után automatikusan bezárulnak, a K+-csatornák pedig a feszültségtől
függően válnak aktívvá, körülbelül -30 mV környékén. Mivel káliumból a sejt belsejében van
több, ezért a nyitott K+-csatornákon keresztül a K+ kifelé áramlik. Ezáltal a membránpotenciál
újra esésnek indul, kicsit még túl is lövi magát és -70 mV alá csökken, de a K+-csatornák
inaktívvá válását követően visszaáll a nyugalmi állapot. A sejthártya elektromos potenciáljának
hirtelen változását ún. akciós potenciálhullám jellemzi. Ennek, időbeni lefutását az ábra
mutatja.
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Az akcióspotenciál kialakulása (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11evfolyam/az-idegszovet-es-az-elemi-idegi-jelensegek/az-elemi-idegi-jelensegek )

Ingerületvezetés
Az akciós potenciál a membránon helyileg jön létre, azonban a neuron membrán felületén
hullámszerűen továbbterjed. A biofizikusok a korábbi kondenzátor-modellt továbbfejlesztve
szerkesztették meg az akciós potenciál terjedését leíró elektromos kapcsolást. Eszerint a
sejthártyát szivárgó kondenzátorok sorozataként képzelhetjük, amelyeket ellenállások
kapcsolnak össze.

A lokálisan kiváltott akciós potenciál továbbterjed a membránon és a szomszédos elemben is
kiváltja a hatást. A szomszédos idegsejtben elektromos úton vált ki ingerületet, megteremtve
ezzel az információtovábbítást az idegrostokban. Az ingerületek tehát elektromos jelként sejtről
sejtre terjednek úgy, hogy közben a jel lefutása nem változik. A neuronhálózaton végigfutó,
ciklikusan változó elektromos impulzusok változó irányú és erősségű elektromos erőteret
hoznak létre. Az izomsejteket elérő ingerek pedig az izom összehúzódását stimulálják.
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A szív elektromos működése
A szívizom mozgását is elektromos impulzusok vezérlik. A szívizomsejtek depolarizációja,
majd repolarizációja ciklikusan változó, összehangolt formában történik, ez hozza létre a
szívizmok periodikus összehúzódását, ami fenntartja testünkben a vér áramlását. A
következőkben egyszerűsített formában kizárólag a szív elektromos működésével és a
membránpotenciálok összehangolt változása miatt a testfelszínen megjelenő elektromos
jelekkel foglalkozunk. A szív biológiai szerepére csak a megértéshez feltétlenül szükséges
mértékben utalunk.
Megjegyzés:
-

A fizikatanár számár komoly és szép didaktikai kihívás annak eldöntése, hogy a szív
biológiai szerepét mennyire érdemes a fizikaórán tárgyalni. Biológiai érdeklődésű
osztályban célszerű a jobb diákokat bevonni és diák kiselőadás formájában ismertetni a
szívnek a vér áramlásában betöltött szerepét. Semmiképpen sem ajánljuk azonban a
fizikaórán a biokémiai és biológiai folyamatok részletezését és az orvosi nevezéktan
részletes használatát.

A szív jobb és baloldali részből áll, mindkét részben pitvar és kamra található. A véráram
létrehozásáért a vastag falú és viszonylag nagyobb kamrák felelősek. A kamrákat a szelepként
működő szívbillentyűk választják el a pitvaroktól. A billentyűk megakadályozzák, hogy a
kamrák összehúzódásakor a vér visszaáramoljon a pitvarokba. A pitvarok elektromos
kapcsolatban vannak, amikor a jobb pitvar összehúzódik, akkor a bal pitvarral is ugyanez
történik. Hasonló kapcsolat áll fenn a kamrák között is. A pitvarok és a kamrák között azonban
csak az AV (atrioventrikuláris, magyarul pitvarkamrai) csomón keresztül jöhet létre kapcsolat.
A szívizmok és a szív idegrostjainak membránja ugyanolyan szerkezetű, a különbség csak
annyi, hogy az idegszálakon végigfutó akciós potenciál elektromos információt közvetít, a
szívizmokon keletkező pedig összehúzódásra késztteti az izmot. A hosszú, egydimenziósnak
képzelt pitvari sejtben a membránpotenciál -70 mV, a kamraiban -85 mV. Az akciós potenciál
a depolarizáció során tipikusan 100-300 ms idő alatt fut le.
A szívet minden dobbanáskor a rajta végigfutó depolarizációs hullám készteti összehúzódásra.
A hullámot a szív önálló „jelgenerátora” (pacemaker) a jobb kamra falában elhelyezkedő SA
csomó (sinoatrial node, magyarul pitvari szinuszcsomó,) indítja. A szinuszcsomó periodikusan,
percenként nagyjából hatvanszor ad potenciáljelet a depolarizáció elindulására.

288

Az ábra R.K. Hobbie (amerikai fizikus)
nyomán
sematikusan
mutatja
a
szinuszcsomóból induló akcióspotenciál
lefutását a szíven. Hobbie vázlatos rajza
az akciós potenciál lefutását szemlélteti a
szíven A depolarizáció az a és b ábrának
megfelelően végigsöpör a jobb és
balpitvaron, majd, amikor a pitvarok
depolarizálódtak, a hullám leáll (c), mert a
pitvarokat a kamráktól a depolarizáció
továbbítására alkalmatlan sejtek választják
el. A pitvarok és kamrák között kizárólag
az AV csomón keresztül jöhet létre
elektromos kapcsolat (d). Az AV csomón
átjutó jel ezután a szív belsőfalának vezető
rendszerén halad tovább (e), majd onnan
indulva depolarizálja a két kamra
izomsejtjeit (f, g). Érdemes megjegyezni,
hogy az AV csomó önmagában is
percenként
nagyjából
ötvenszer
kibocsátana depolarizációt keltő jeleket.
Ezt azonban az SA csomó szaporább jelei
felülírják. (Speciális esetben, például
nagyon edzett sportolók szívverése
annyira lelassulhat, hogy az AV csomó
szabályozó hatása is észlelhetővé válik; ez
azonban nem jelent kóros elváltozást.) A szabályozott rendben összehangoltan lefolyó
depolarizációt lokálisan zajló repolarizáció követi és rövid nyugalom után, amikor a szív nem
stimulálható (refractory period), elindulhat az újabb szívdobbanás.

A szívműködés egyszerűsített elektromos modellje
A szív sejtjein lefutó depolarizációs hullám globális lefolyása egyszerű elektrosztatikai képpel
szemléltethető. A sejtmembránok töltött állapotban elektromos dipólusoknak tekinthetők. Az
elektromos dipólus az ábrán látható módon azonos nagyságú,
egymáshoz közel elhelyezkedő pozitív és negatív töltésből áll.
A dipólust matematikailag az 𝑚
⃗⃗⃗ = 𝑞𝑑⃗ dipólmomentummal
jellemezhetjük, ahol q a dipólt alkotó töltések nagysága, 𝑑⃗ pedig
a dipólus negatív töltéséből a pozitív felé mutató vektor.
A szív elemi dipólmomentum vektorainak eredője (vektori összege) minden pillanatban
meghatározott nagyságú és irányú dipólus vektor, ez az úgynevezett szív vektor (cardiac vector,
heart vector). A szív vektor (a szív eredő dipólmomentum vektora) elektromos tere a test
felszínen is érzékelhető és így a szívdobbanások során végbemenő depolarizációs folyamatok
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követhetőek. Az ábrák Hobbie munkái nyomán mutatják a szív vektor változását. A baloldali
ábra a szív vektor egy szívdobbanás alatti változását mutatja a mellkas síkjában, a jobboldali
pedig ugyanezt térben. Mindkét esetben feltüntettük az orvosfizikában szokásosan használt
koordinátarendszert is, az emberi törzsön elhelyezve. A rendszer x tengelye a test
hossztengelyével, az y a vállak vonalával párhuzamos, a z pedig a mellkas síkjára merőlegesen
kifelé mutat. A szív vektor lefelé dőlő síkban fekvő hurkolt görbén fut végig, komponenseinek
változását a jól ismert EKG1 felvételeken (elektrokardiogram) követik az orvosok és
következtetnek belőle a szív betegségeire. A szív vektor pályáján feltüntettük az EKG
felvételeken bejelölt jellegzetes pontokat is, amelyek a szív elektromos működésének
jellegzetes szakaszait határolják, magyarázatukra később visszatérünk.

Mit mutat az EKG-görbe?
A szív vektor elektromos terének hatására a test felszín bizonyos pontjai között
potenciálkülönbség jön létre, ami a test felületén elhelyezett elektródákkal regisztrálható. Az
elektródák speciális elrendezése lehetővé teszi, hogy a mért potenciálkülönbségek a szív vektor
különböző vetületeivel legyenek arányosak, amiből az orvosok a szívizmokat érő akciós
potenciál időbeni lefutására, vagyis a szívizmok összehúzódásának ütemére következtetnek. A
következőkben Willem Einthoven, az első EKG-berendezés megalkotója nyomán a
legegyszerűbb három pontos elektródaelrendezéssel felvett elektrokardiogramok értelmezését
mutatjuk be. A készülék elektródáit a végtagokra, a jobb és bal csuklóra, valamint a bal bokára
helyezik fel. (A jobb bokára is kerül elektróda, ez azonban nem mérési pont, hanem földelésként
szolgál.). A tapasztalat szerint a végtagok ekvipotenciálisak, így a karokon mért potenciál a
vállban, a lábon mért pedig a lábtőnél a törzsön keletkező potenciált adja meg. A három valódi
mérési pont a szív körül megközelítőleg egyenlő oldalú háromszöget alkot. (Einthovenháromszög). A baloldali ábra a mérést szemlélteti, a jobboldalin pedig bejelöltük az Einthoven
háromszöget, a szív vektort, valamint a rendre A, B, C-vel jelölt valódi mérési pontokat és a
mérési pontok potenciálviszonyait. A potenciál mérések unipolárisan és bipolárisan történnek.
Az unipoláris mérés azt jelenti, hogy egy mérési pont feszültségét valamilyen
referenciaponthoz képest regisztrálják. A bipoláris méréskor két mérési pont
potenciálkülönbségét regisztrálják. A bipoláris méréseket elvezetésnek nevezik. Az I.
elvezetésben a jobb és bal kéz, (valójában a jobb és bal váll között (A és B pont)), a II.
1

Az angolszász irodalom és gyakran már a magyar is az ECG (electrocardiogram) rövidítést használja
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elvezetésben a jobb kéz és a bal láb, (valójában a jobb váll és a törzs alsó része (B és C pont))
között, végül a III. elvezetésben a bal kéz és a bal láb között (C és A pont) fennálló feszültség
mérhető (a) ábra).

Egyszerű elektrosztatikai számítással megmutatható, hogy az egyes elvezetésekben regisztrált
potenciálkülönbségek a szív vektornak a valódi elvezetési pontokat összekötő egyenesekre vett
vetületét adják meg. A mérési pontok közötti potenciálkülönbség a szív vektor dipólus
momentumának ismeretében egyszerűen meghatározható. A szív vektor potenciálterét pedig
közvetlenül megkaphatjuk a dipól ponttöltéseinek potenciáljából. Ehhez természetesen ismerni
kell a ponttöltés potenciálját. A ponttöltés potenciáljának bevezetését a 1.4.3.1. fejezetben
részleteztük, most ismertnek tekintjük. Kiindulásként emlékeztetünk arra, hogyan határozható
meg, a dipólus potenciálja, ha a ponttöltés potenciálját ismerjük. Az ábra jelöléseinek
megfelelően a P pontban a dipól terének potenciálja a végtelen távoli ponthoz (földeléshez)
képest:
𝑈(𝑟⃗) = 𝑘𝑞 (

1 1
− )
𝑟+ 𝑟−

A dipól töltéseiből a P pontba vezető vektorokat a dipól középpontjából húzott 𝑟⃗ vektorral és a
𝑑⃗ dipólhosszal kifejezve:
𝑑⃗

𝑑⃗

𝑟⃗+ = 𝑟⃗ − 2

𝑟⃗− = 𝑟⃗ − 2

A vektorok hosszát az
2
𝑑⃗

𝑟+ = √(𝑟⃗ − 2 )

2
𝑑⃗

𝑟− = √(𝑟⃗ + 2 )

összefüggésekkel adhatjuk meg. Innen a dipólus
potenciálja:
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2

1

𝑈(𝑟⃗) = 𝑘𝑞

⃗
√(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
(

2

1

−

2

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) − √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2
= 𝑘𝑞

2

⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 )
2 )

2

2

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) ∙ √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2

A dipólus mérete általában sokkal kisebb, mint a dipóltól vett távolságok, amelyekben a dipól
potenciálját ismerni kívánjuk, ezért a másodrendűen kicsiny mennyiségeket elhanyagolhatjuk.
A közelítés sokféle módon elvégezhető, gondos kifejtése azonban nagyon fontos, mert a
középiskolai diákok számára a közelítések megértése gyakran nagy problémát jelent. A
nevezőben mindkét gyökjel alatti kifejezésben elhanyagolhatjuk a dipól

𝑑⃗
2

méretét tartalmazó

tagot. A számlálóban ezt nem tehetjük meg, mert két azonos nagyságrendű tag különbsége
szerepel, és az elhanyagolás miatt zérust kapnánk. A közelítés érvényesítésére szorozzuk meg
a potenciált trükkös formában 1-gyel, azaz
2

2

2

2

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) + √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2
1=

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) + √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2
A potenciál az
2

2

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑) − √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2
𝑈(𝑟⃗) = 𝑘𝑞

2

2

2

2

2

2

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) + √(𝑟⃗ − 𝑑)
2
2
∙

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑) ∙ √(𝑟⃗ − 𝑑 )
2
2

=

⃗
⃗
√(𝑟⃗ + 𝑑 ) + √(𝑟⃗ − 𝑑)
2
2

2

2

𝑑⃗
𝑑⃗
[(𝑟⃗ + ) − (𝑟⃗ − ) ]
2
2
= 𝑘𝑞

2𝑟 3

alakot ölti. A nevező minden tényezőjében és a számláló második tényezőjében is
elhanyagoltuk (elhanyagolhattuk, mert másodrendben kicsi) a dipól méretét tartalmazó tagot.
Végezzük el a négyzetre emelést a számlálóban, azt kapjuk, hogy
2

𝑈(𝑟⃗) = 𝑘𝑞

2

𝑑⃗
𝑑⃗
(𝑟⃗ + 2 ) − (𝑟⃗ − 2 )
𝑟3

= 𝑘𝑞

𝑟⃗ ∙ 𝑑⃗
𝑟⃗ ∙ 𝑚
⃗⃗⃗
=𝑘 3
3
𝑟
𝑟

A dipól potenciáltere tehát igen egyszerűen kifejezhető a dipólmomentummal és a dipóltól az
adott pontba húzott vektorral.
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Határozzuk meg ezután az Einthoven-háromszög oldalain mérhető potenciálkülönbségeket
(feszültségeket) és használjuk ki, hogy a szív vektortól az Einthoven-háromszög pontjai azonos
távolságban vannak, azaz a hozzájuk vezető vektorok hossza egyenlő.
Az I elvezetésen: 𝑈𝐵𝐴 = 𝑘

⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐵
𝑚

A II. elvezetésen: 𝑈𝐶𝐵 = 𝑘

⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐶
𝑚

𝑟3

A III. elvezetésen: 𝑈𝐶𝐴 = 𝑘

𝑟3

−𝑘
−𝑘

⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐶
𝑚
𝑟3

⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐴
𝑚
𝑟3
⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐵
𝑚

−𝑘

𝑟3

⃗⃗⃗⃗
𝑚

= 𝑘 𝑟 3 (𝑟⃗𝐵 − 𝑟⃗𝐴 )

⃗⃗⃗⃗∙𝑟⃗𝐴
𝑚
𝑟3

⃗⃗⃗⃗
𝑚

= 𝑘 𝑟 3 (𝑟⃗𝐶 − 𝑟⃗𝐵 )
⃗⃗⃗⃗
𝑚

= 𝑘 𝑟 3 (𝑟⃗𝐶 − 𝑟⃗𝐴 )

Azonnal látható, hogy az első két elvezetésen mért feszültség összegének nagysága ugyanannyi,
mint a harmadik elvezetésen mért feszültségé. Ez a törvény az elektrosztatikus tér
örvénymentességéből nyilvánvalóan adódik, Einthoven azonban az elektrokardiográf
feltalálásakor tapasztalati alapon bizonyította és önálló törvényként fogalmazta meg. Az
Einthoven-törvény alapján bármely 2 elvezetésen mért potenciálkülönbség ismeretében a
harmadik elvezetésen mért érték kiszámítható (b) ábra).
Azonnal látható az is, hogy az egyes elvezetéseken mért feszültség összefüggés azért válik
egyszerűvé, mert a mérési pontok egyenlő távolságban vannak a szívtől. Mivel a mérési pontok
helyvektorainak különbsége a pontokat összekötő vektor, az 𝑚
⃗⃗⃗ ∙ ∆𝑟⃗ skalárszorzat arányos a szív
vektor dipólmomentumának az Einthoven-háromszög adott oldalára vett vetületével. Az
elvezetéseken mért potenciálkülönbségek tehát a szív eredő dipólmomentumának vetületét
mérik.
Megjegyzés:
-

A skaláris szorzat többnyire a matematika tananyag határán ingadozik, időnként
kötelezően belekerül, időnként kimarad belőle. Amennyiben a szív elektromos
működésének elektrosztatikus modelljét tárgyaljuk, akkor bevezetése akár fizika órán is
hasznos lehet. Természetesen a modell tárgyalható a skaláris szorzat nélkül is, azonban
ekkor a levezetések sokkal munkaigényesebbé válnak. Teljesen elkerülhetjük
természetesen a dipólmomentum vektor terének matematikai leírását is. Ekkor az ábrák
alapján kvalitatív szemlélettel tárgyalhatjuk ezt az anyagot.

A szív vektor iránya és nagysága egy szívdobbanás alatt az emberi törzsre berajzolt görbe
mentén időben változik. A hagyományos EKG felvételen három görbe látható a kivezetéseknek
megfelelően (I. II. III.), amelyek a mért feszültség időbeli lefutását regisztrálják. Az EKG-görbe
néhány mV nagyságrendű potenciálváltozások (hullámok) sorozatából áll. A háromféle
elektromos jel lefutása hasonló, de az amplitúdók, vagyis a feszültségek nagysága különböző.
Ezzel a módszerrel megmérve a három jelet, a szív izomműködését fel lehet térképezni.
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EKG felvétel

A szívdobbanás EKG képének jellegzetes szakaszai
Már láttuk, hogy a szív ritmusos működését a szívizomban található önálló ingerképző és
ingervezető rendszer biztosítja. A szív különböző részein elhelyezkedő izomcsoportoknak
egyedi, jól meghatározott szerepük van (ingerület létrehozása, ingerület vezetése,
izomösszehúzódás), a működésük közben kiváltott akciós potenciál megfelelő műszerrel
mérhető.
Az EKG-hullámforma a szívizom egyes területeinek akciós potenciáljából tevődik össze. A
szívizom aktivációja a sinuscsomóban lévő idegsejtekből indul, de ez a jel annyira kicsi, hogy
az EKG-n nem mérhető, csak a munkaizmok (pitvar, kamrai) elektromos aktivitása jeleníthető
meg.

EKG-hullámforma (https://ekg.academy/ekg-waveform-lesson )

A P hullám: pitvarok összehúzódását, a pitvari depolarizációt jelzi, a PQ távolság pedig az
ingerület áthaladását a pitvarról a kamrára. A QRS komplexum összetett jel: ez alatt húzódik
össze a kamrák izomzata (a kamraizomzat depolarizációja), és megtörténik a pitvari
repolarizáció is. A T jel pedig a kamrák elernyedése, a kamraizomzat repolarizációja.
Folyamatos vizsgálatkor a felvétel több ciklust rögzít. Az EKG-görbék felhasználásával a
szívciklus periódusidejét legegyszerűbben az R-R csúcsok időbeli távolságának
meghatározásával lehet meghatározni. A hullámok alakja, időbeli lefutása fontos diagnosztikai
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értéket jelent, az elváltozásokból az ingerületképzés és vezetés zavaraira, rendellenes
kontrakciókra lehet következtetni. A jellegzetes szakaszokat érdemes összevetni a szív vektor
pályájával, ahol ezeket a szakaszokat szintén megjelöltük.
Megjegyzés:
-

1. A szívműködést az áramok elhanyagolásával kialakított tisztán elektrosztatikus kép
segítségével értelmeztük. Jobb osztályokban ezzel kapcsolatban sokféle kérdés merülhet
fel a tanulókban. A legelső az, hogy miért használhatjuk az elektrosztatikus leírást, ha
az emberi test jó vezető. (Ezt a mérések során hangsúlyozottan használjuk, hiszen az
elektródákat az ekvipotenciálisnak tekintett végtagokon, és nem a törzsön helyezzük el.)
A kifogások jogosak, mert az elektrosztatikus kép valójában csak az áramokra épített
fizikai modellel való analógia alapján használható. Kimutatható ugyanis, hogy a
sejtekben és a vezetőnek tekintett emberi testben folyó áramokból meghatározott
elektromos tér jellegében ugyanolyan, mint az elektromos dipólus tere. A bizonyítás
azonban messze túlhaladja a középiskolai matematika kereteit.

-

2. A szív vektorra alapozott szív modell segít a mért adatok rendezésében, a diagnózis
azonban tapasztalati alapon, a korábbi elektrokardiogramokból ismert képekkel való
összehasonlítás alapján, születik. (Egyes diagnoszták a vektor modellt nem is
használják.) A diagnózis felállításához többnyire további hat elektródát is elhelyeznek
a mellkason és így a szív elektromos tevékenységét több irányból vizsgálva komplexebb
kép alkotható a páciens állapotáról. Mindenképpen óvjuk diákjainkat attól, hogy a
fizikaórai tanulmányok és internetes képek alapján diagnosztikai szinten
próbálkozzanak az EKG-görbe értelmezésével.

Az első EKG-készülék
Napjainkban
hajlamosak
vagyunk természetesnek venni
a
csúcstechnológiával
létrehozott technikai eszközök
létezését
és
egyszerű
működtethetőségét. Érdemes
felhívni diákjaink figyelmét
arra,
hogy
jelenlegi
készülékeink
csodálatos
felfedezések eredményeként
jöttek létre. Ennek egyik
hatásos eszköze, ha megismertetjük velük az technikai eszközök, például az EKG-készülék
eredeti változatát.
Az EKG felfedezése Willem Einthoven holland fiziológus nevéhez fűződik, aki 1903-ban
készítette az első elektrokardiográfot. Munkásságáért 1924-ben megkapta a Fiziológiai Nobeldíjat.
A szív kicsiny elektromos impulzusainak mérése a múlt század elején – amikor még nem álltak
rendelkezésre elektronikai eszközök – komoly gondot jelentett. W. Einthoven érzékeny
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galvanométert épített erre a célra, amelynek működése áramerősség változás mérésére
vezethető vissza.
A vizsgálat során a beteg kezeit és lábait sóoldatba mártották, majd az oldatban mérték az
elektromos impulzusokat
A mérőberendezés lelke vékony, nagyon könnyű, ezüsttel bevont üvegszál volt, melyet erős
elektromágnes pólusai közé függesztettek fel (a) ábra). A vezető üvegszál a mágnes pólusok
között elhajlott, ha áramot vezettek keresztül rajta. Ehhez a szálhoz kapcsolták az elektródákat.
A megvilágított szál árnyékát kivetítették, és az árnyék elmozdulásából következtettek az
észlelt áramra. Az árnyék mozgását a mögötte futó papíron rögzítették (b) ábra).
Az eredeti műszeren az elektromágneseket vízzel kellett hűteni, a berendezés tömege közel 300
kg volt és öt ember kellett a kezeléséhez.

a)

A galvanométer elvi rajza (1906)

b) Einthoven kísérleti összeállítása

(https://www.eevblog.com/forum/projects/who-needs-a-scope/ )

Elektródákat csak az 1940-es évek óta helyeznek közvetlenül a testre. Az elektromos kontaktust
a test és az elektródák között speciális elektromosan vezető zselé használatával biztosítják. A
testfelületen elhelyezett elektródák ma már korszerű elektronikus jelfeldolgozó és erősítő
egységhez csatlakoznak, s a készülékek akár egy aktatáskában is elférnek.

EEG: az agy működését kísérő elektromos jelenségek vizsgálata
Az agykéregben lévő idegsejtek működésekor a többi idegsejthez hasonlóan változik a
membránpotenciál, és elektromos feszültségingadozást eredményez a koponya fejbőrén. Az
elektromos jelek megjelenése az agy különböző területeinek (agyi központok) idegsejtjeinek
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aktivitásától függ. Az elektorenkefalográfiai vizsgálatok (EEG) során ezeket regisztrálják a
bőrös fejcsont egyes pontjaira helyezett elektródák segítségével. (A vizsgálatok alatt mindig
két elektróda közötti potenciálkülönbséget mérnek. A mérések – akárcsak az EKG esetén –,
lehetnek bipolárisak, amikor a koponya két különböző pontján regisztrált görbét egymáshoz
viszonyítva értékelik, és lehetnek unipolárisak, amikor a potenciálváltozásokat egy indifferens
vagy inaktív elektróddal felvett görbével hasonlítják össze.)

Az emberi agy jellemző elektorgrammjai (http://phys.bio.u-szeged.hu/DT/elettan/ch12.html )

Az ember ébrenléti állapotától és agytevékenységétől függ, hogy aktuálisan milyen mintázatot
mutat az EEG. Az egyes hullámok frekvenciája és amplitúdója különböző. Ébrenléti állapotban
a legnagyobb frekvenciájú un. béta hullámok jellemzőek, a külső ingerek minimalizálása esetén
(pl. csukott szemmel) pedig ún. alfa hullámok. Alváskor a kisebb frekvenciájú téta és a delta
hullámok regisztrálhatók, az alvás egyes fázisainak megfelelően. Rövid ideig tartó, erős inger
által kiváltott jelek is észlelhetők, de ezek amplitúdója jóval kisebb.
Az EEG felvételek kettős jelentőségűek. Egyrészt fontos diagnosztikai módszert jelentenek
bizonyos kóros agyi folyamatok, elváltozások felismerésében, másrészt nélkülözhetetlenek a
tudományos kutatások során az agyi folyamatok tanulmányozásában, többel közt a kognitív
tulajdonságok hátterének megismerésében is.

Vissza >>>
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E17. Az elektrosztatika második alaptörvénye

A feszültség és potenciál fogalom centrális szerepet tölt be az elektrosztatika és az egyenáramok
tárgyalásában is. Emiatt még a nem fizika igényes osztályokban is viszonylag mélyen kell
tárgyalni az elektrosztatikus tér által a töltéseken végzett munka tulajdonságait. Általában a
homogén térben egyenes pályán végzett munka meghatározására alapozva mondjuk ki általános
érvénnyel, hogy elektrosztatikus térben ez a munkavégzés csak a pálya kezdő és végpontjától
függ.
Matematikailag felkészültebb osztályokban a q töltésen az elektrosztatikus tér által végzett
munka úttól való függetlenségét érdemes zárt pályákra vonatkozóan megfogalmazni:
Az elektrosztatikus tér q töltésen végzett munkája tetszőleges zárt görbén zérus.
Matematikai alakban ezt az állítást a ∮ 𝐸 cos 𝛼 ∙ 𝑑𝑠 körintegrállal fogalmazhatjuk meg.
Természetesen ez a formula középiskolai szinten nem használható, a zárt görbére vett integrált
a munkavégzés kiszámítására korábban már megismert közelítő összeggel kell felírni:
∑ 𝑞𝐸𝑖 cos 𝛼𝑖 ∆𝑠𝑖 = 0
𝑜

ahol a szumma jel alatti „o” arra utal, hogy az összegzést zárt görbére kell elvégezni. (A zárt
görbét olyan kicsiny szakaszokra osztjuk, amelyeken a térerősség már állandónak tekinthető.
Az i-edik ilyen szakasz hossza ∆𝑠𝑖 , ezen a szakaszon a térerősség nagysága 𝐸𝑖 a térerősség és
𝛼𝑖 az i-edik pályaívhez húzott érintő által bezárt szög.)

Ívelem kijelölése zárt görbén
A zárt görbére vett munka elosztható a q próba töltéssel. Ekkor a
∑ 𝐸𝑖 cos 𝛼𝑖 ∆𝑠𝑖 = 0
𝑜

összefüggéshez jutunk.
Az összefüggés Maxwell II. egyenlete, teljesen általánosan minden elektrosztatikus térre
érvényes. Jelentését érdemes szavakban is többféleképpen megfogalmazni.
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A feszültség fogalom ismeretében a törvény azt jelenti, hogy elektrosztatikus térben a
körfeszültség mindig zérus.
A vektormezők zárt görbe menti összegét szokás folyadékmozgásra vonatkozó analógiák
alapján örvényerősségnek is nevezni. Az elektromos tér örvényerőssége definíció szerint:
Ö𝐸 = ∑ 𝐸𝑖 cos 𝛼𝑖 ∆𝑠𝑖
𝑜

Maxwell II. egyenlete szerint, ha a tér sztatikus, akkor az örvényerősség zérus (Ö𝐸 = 0).
Ebből azonnal következik, hogy elektrosztatikus térben nem létezhetnek zárt erővonalak,
hiszen az erővonal, mint zárt görbe mentén az örvényerősség nem lehetne zérus.

Vissza >>>
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E18. Fémek elektrosztatikus mezőben

(egyszerű demonstrációs kísérletek)
A fémre felvitt többlettöltések elhelyezkedése a fém külső felületén
(Faraday-poharas elektroszkóppal végzett kísérletek.)
Illesszünk érzékeny fém-elektroszkóp (pl. Braun-féle elektroszkóp) rúdjára öblös fémpoharat
(Faraday-pohár) és töltsük fel a poharas elektroszkópot megdörzsölt ebonitrúddal vagy kézi
megosztógépről annyira, hogy az elektroszkóp lemezei erősen szétágazzanak!
Érintsünk szigetelőnyélre erősített töltetlen fémgömböt a feltöltött Faraday-pohár oldalához! A
fémgömb érintésekor a Faraday-pohárral felszerelt töltött elektroszkóp lemezei kissé
összesnek, jelezve, hogy a feltöltött elektroszkópról töltés ment át az eredetileg töltetlen
fémgömbre.
Érintsük ezután a szigetelő nyélen lévő gömböt feltöltetlen elektroszkóp rúdjához! Az
elektroszkóp lemezei az érintés hatására kitérnek, jelezve, hogy az elektroszkóp töltést kapott.
Ismételjük meg a kísérletet másodjára! A tapasztalatok az előbbihez hasonlóak, a feltöltött
Faraday-poharas elektroszkópról a fémgolyó segítségével töltést vettünk le és vittünk a kisebb
töltésű másik elektroszkópra.
Végezzük el az előbbi kísérletet úgy, hogy most a feltöltött Faraday-pohár belsejéhez érintjük
hozzá a szigetelő száron lévő töltetlen fémgömböt és utána érintjük a töltetlen elektroszkóphoz!
A kísérlet eredménye negatív, azaz sem a feltöltött Faraday-poharas elektroszkóp sem a
töltetlen másik elektroszkóp nem jelez semmilyen változást.
Végezzünk kísérletet Faraday-poharas elektroszkóp feltöltésére! A kezdetben feltöltetlen
rendszert töltsük fel fokozatosan úgy, hogy a szigetelt nyélre rögzített fémgolyót először a Van
de Graaff-generátor töltött fémgömbjéhez érintjük, majd az elektroszkópon lévő Faradaypohárhoz. Az eljárást ismételve, az elektroszkóp kitérése lépésenként növekszik, jelezve a
töltés növekedését. A kísérletet végezzük el úgy is, hogy a Van de Graaff-generátorhoz érintett
fémgolyót a Faraday-pohár belsejében érintjük a fémfalhoz! A megismételt kísérlet a
korábbihoz hasonló eredményt mutat
A két kísérlet azt jelzi, hogy a fémtárgyakra a velük érintkező feltöltött testről töltések mennek
át. A töltésátmenet független attól, hogy a töltött másik test a fém külső felszínét érinti, vagy a
fém belső felületét.
A fémre vitt töltések a fém külső felszínéhez érintett másik, kevésbé töltött fémre „maguktól”
átmennek. Ilyen töltésátmenet nem történik, ha a töltetlen fémtárgy a töltött fém belső
felületével érintkezik. (Sőt, ha erősen töltött fémtárgy belső felületével kevésbé töltött másik
fém kerül érintkezésbe, a töltés a kevésbé töltött testről megy át a másikra.) A kísérleti
tapasztalatok azt jelzik, hogy a fémre vitt többlettöltések, a fém külső feszínén sűrűsödnek. A
fém belső felületein nincsenek többlettöltések.
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További kísérletek Faraday-poharas elektroszkóppal
Töltsünk fel szigetelőnyélre erősített fémgömböt (pl. Van de Graaffgenerátorról), és dugjuk be a Faraday-pohár belsejébe, anélkül, hogy
hozzáérintenénk a fémpohár falához! Emeljük ki ezután óvatosan a
gömböt a pohárból, továbbra is ügyelve arra, hogy ne érjünk vele a
pohár falához, s elektromos szikra se pattanjon át rá!
Az elektroszkóp mindaddig töltést jelez, amíg a feltöltött gömb a
pohárban, illetve a közelében van. A gömb eltávolítása után az
elektroszkóp nem jelez töltést (a) ábra).
A jelenség az elektromos megosztással magyarázható. Az
elektroszkóp poharába dugott, de vele fémesen nem érintkező töltött
gömb a sajátjával ellentétes töltéseket a pohár belső felületére vonzza,
az azonosakat eltaszítja. Ezért ágaznak szét az elektroszkóp lemezei.
Módosítsuk az előző kísérletet úgy, hogy amikor a gömb a pohár
belsejében van, a pohár oldalát egy pillanatra ujjunkkal megérintjük! Ezután emeljük ki a
gömböt óvatosan, anélkül, hogy a falhoz érne!
Amikor a Faraday-poharat ujjunkkal megérintjük, az elektroszkóp
lemezei összeesnek, majd, amikor a gömböt eltávolítjuk a
pohárból, ismét szétágaznak (b) ábra).
Amikor a poharat ujjunkkal megérintve leföldeljük, akkor a külső
felületen elhelyezkedő töltéseket elvezetjük, s így a lemezek is
elveszítik töltésüket. A feltöltött gömb a pohár belső felületén
összegyűlt töltéseket továbbra is a belső felületen tartja. A gömb
kiemelésekor a belső felületen elhelyezkedő töltések a közöttük
működő taszítás miatt „szétugranak”, s az elektroszkóp ismét
töltést jelez. Az első esetben tehát a lemezek a gömbbel azonos, a
másodikban pedig azzal ellentétes töltés
hatására ágaznak szét.
Érintsük a feltöltött gömböt a Faraday-pohár belső felületéhez, majd
emeljük ki a pohárból! Az elektroszkóp lemezei szétágaznak és a
gömb kiemelése után is szétágazva maradnak. (c) ábra).
Amikor a gömb hozzáér a fémpohár belső felületéhez a gömb
töltésének egy része átmegy a pohárra és a vele érintkező
elektroszkópra. Az elektroszkóp feltöltődik, s emiatt lemezei
szétágaznak.
Megjegyzés:
-

Érdemes a kísérletek során kontroll elektroszkóp segítségével
ellenőrizni, hogy a gömb töltése változik-e a kísérlet során. E
célból a Faraday-pohárból kihúzott gömbbel érintsük meg a
kontroll elektroszkópot és vizsgáljuk meg kitérését. Az a) és
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b) esetben a gömb töltése nem változik, a c) esetben azonban erőteljesen csökken. Ez
érthető is, hiszen ekkor a gömb töltéseinek egy része átáramlik az elektroszkópra.
-

Mindhárom kísérlet jól elvégezhető házi készítésű, széles szájú konzervdoboz
elektroszkóppal is.

Kísérletek Faraday-kalitkával
A Faraday nevéhez fűződő híres „kalitkakísérlet” látványosan mutatja, hogy a fémre vitt töltés
a vezető külső felületén helyezkedik el.
Szigetelő állványra helyezzünk fémlapot és tegyünk rá talpas fémrudat, aminek felső végére
selyempapírból vágott vékony csíkokat erősítettünk (selyempapír „hajasbaba”.). Az eszköz
elektroszkópként működik: elektromos töltés hatására a
papírcsíkok sugarasan szétágaznak a tér minden irányába!
Borítsuk le az elektroszkópot sűrű szövésű dróthálóból
készült hengerrel (ez a Faraday-kalitka), és tegyünk a
hengerre egy másik „hajasbabát”! A Faraday-kalitka
érintkezzék fémesen az alátét fémlappal! Adjunk a
rendszernek töltést úgy, hogy Van de Graaff-generátort
kötünk a fémlapra! A hálón kívül elhelyezett baba „haja”
látványosan égnek áll, míg a belül álló elektroszkóp nem
jelez töltést (ábra).
Jó szigetelésű fogóval szedjük szét a berendezést; emeljük
le a felső „hajasbabát”, majd a hálót a fémlapról! A fém-kalitka belsejéből így kiszabadított
baba haja természetesen égnek áll. Ismétlésként tegyük fel ismét a Faraday-kalitkát, majd a
másik babát! A dróthenger felhelyezésekor a belső baba haja visszaesik, az újból rárakott külsőé
égnek áll.

Elektrosztatikus árnyékolás Faraday-kalitkával
Módosítsuk az előző kísérletet! Földeljük le a fémlapon álló Faraday-kalitkát, és vigyünk a
közelébe elektromosan töltött testet, pl. a generátorral összekapcsolt fémgömböt! A kalitka
belsejében álló elektroszkóp most is nyugodt marad, de a külső baba haja felborzolódik. Ez a
helyzet még akkor is így marad, ha a kalitkára szikrát üttetünk át.
A kísérlet az elektrosztatikus árnyékolást mutatja. Igazolja, hogy az elektrosztatikus tér nem
hatol be a vezetők belsejébe.
Megjegyzés:
-

Általában is igaz, hogy a zárt vezető belsejében elhelyezkedő töltés hatását a vezető csak
akkor árnyékolja, ha a vezetőt földeljük. Egy gömb alakú földeletlen vezető hatása pl.
csak annyi, hogy akárhol is helyezkedik el belsejében egy töltés, a külső felületen
megosztás miatt megjelenő töltés mindenképpen egyenletesen helyezkedik el, s emiatt
a gömbön kívül a tér olyan, mintha a gömb középpontjában elhelyezkedő töltés keltené.
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-

Zárt vezető belsejében a külső tér semmilyen hatást sem kelt, akár földelt, akár
földeletlen vezetőről van szó.

Kísérlet hajlékony fémhálóval
A Faraday-kalitkás kísérlethez hasonló kísérletek végezhetők szigetelő lábakon álló,
sűrűszövésű, hajlékony fémhálóval. A fémháló két oldalára – a töltés jelzésére – erősítsünk
néhány sztaniol csíkot!

Egyenesítsük ki a fémhálót és töltsük fel! A töltést jelző sztaniol lemezek a háló mindkét
oldalán azonos mértékben kilendülnek. Hajlítsuk a hálót szigetelő lábainál fogva egyre zártabb
henger alakba! A háló belső oldalán a sztaniollemezkék kitérése egyre kisebbé válik, s mire a
hálót hengerré görbítettük a belső oldali lemezek kitérése megszűnik, jelezve, hogy a belső
oldalon nincsenek töltések

A felületi töltéssűrűség függ a fémfelület görbületétől - kísérlet a Kolbe-féle testtel
Helyezzük jól szigetelő állványra az ábrán látható, fémből készült ún. Kolbe-féle testet, és
töltsük fel megosztógéppel vagy generátorral! Érintsünk a test különböző görbületű pontjaihoz
hosszú szigetelőnyélre erősített kis fémgömböt, és minden esetben vigyük rá az így „leszedett”
töltést érzékeny elektroszkópra. (Poharas elektroszkópot használjunk, és a gömböt a pohár
belsejéhez érintsük.) Figyeljük az elektroszkóp lemezeinek kitérését!
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Megállapítható, hogy a kis gömbbel annál kisebb töltést vihettünk az elektroszkópra, minél
kisebb volt a Kolbe-test görbülete azon a helyen, ahol a gömbbel megérintettük.
A jelenség magyarázata első közelítésben a következő. Ha töltött vezető felületéhez fémgömböt
érintünk, akkor a gömb az érintési hely felületi töltéssűrűségétől függő nagyságú töltést kap. A
vezető ekvipotenciális felület, töltéssűrűsége azonban nem egyenletes, a kis görbületű helyeken
a töltéssűrűség kisebb, mint a jobban görbült helyeken. Így a nagyobb görbületű helyekről több
töltés szedhető le.
Megjegyzés:
-

A töltés leszedésére is azért kell kicsiny sugarú, vagyis nagy görbületű gömböt
használni, hogy a gömbre viszonylag sok töltés kerüljön.

-

A kísérlet során nagyon kicsiny töltésmennyiségek cserélődnek, ezért érdemes érzékeny
elektroszkópot alkalmazni, s a töltéseket is igen „gazdaságosan” kell felhasználni, hogy
a jelenség észlelhető legyen. Ez az oka annak, hogy a próbagömböt az elektroszkóp
poharának belsejéhez kell érinteni, hiszen ekkor a gömb teljes töltése az elektroszkópra
vándorol. Ugyanakkor nem célszerű túlságosan nagy poharat használni, mert annak
nagy kapacitása miatt az elektroszkóp csak viszonylag kis feszültségre tölthető.

-

Jobb osztályokban érdemes a jelenség magyarázatát is kissé pontosabban
végiggondolni. Amikor a fémgömböt a Kolbe-testhez érintjük, akkor a két test
elektromos szempontból azonnal egyetlen ekvipotenciális felületté válik, amelynek
töltéseloszlását a helyi görbületek szabják meg. Ezen az alapon azt lehetne hinni, hogy
a kicsiny gömb össztöltése is független attól, hogy a Kolbe-testnek melyik részéhez
érintettük. Ez azonban nincs így, mert a két test párhuzamosan kapcsolt kondenzátornak
tekinthető, és amikor szétválasztjuk őket, akkor a töltést kapacitásuk arányában osztják
el. A kapacitás azonban nemcsak a párhuzamosan kapcsolt vezetők méretétől, hanem
geometriai elrendeződésétől is függ. Amikor a kis gömböt a Kolbe-test nagyobb
görbületű helyéhez érintjük, akkor nagyobb kapacitást képvisel, mint amikor kisebb
görbületű hellyel érintkezik. Így az előbbi esetben nagyobb töltést kap, mint az
utóbbiban.

A töltött fém felületi töltéssűrűségének vizsgálata
A csúcshatás demonstrációs kísérletei
Kísérleti megfigyelések jelzik, hogy a vezető erősen görbült helyén jóval nagyobb a
töltéssűrűség, mint kevésbé görbült részein. Nagy görbületek – tűszerű csúcsok – esetén a
töltéssűrűség, illetve a lokális elektromos térerősség különlegesen nagy lehet. Ezt látványos
demonstrációs kísérletekkel tudjuk bemutatni. Az ún. csúcshatásnak a kísérleteken túl számos
gyakorlati vonatkozása is van.
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Elektroszkóp feltöltése csúcshatással
Rögzítsünk
hegyes
fémtűt
az
elektroszkóp
érintkezőjére, majd közelítsünk a csúcshoz megdörzsölt
ebonitrúddal, de ne érjünk hozzá!
Az elektroszkóp anélkül feltöltődik, hogy a töltött testtel
érintkezett volna. Töltése a rúd töltésével azonos.
Magyarázat: A csúccsal ellátott vezető a közelébe
helyezett töltött test töltését mintegy „leszívja”. A csúcs
ugyanis, megosztás révén, a mellé helyezett testével
ellentétes töltéshez jut, ennek egy része az elektromos
szélben eltávozik, így a vezetőn a megosztó testével
egynemű töltés marad vissza.

Gyertyaláng elfújása elektromos széllel
Illesszünk hegyes, (tű) csúcsban végződő
fémpálcát vízszintes helyzetben jól szigetelt,
magas állványba és állítsunk a csúcs elé égő
gyertyát.
Csatlakoztassuk
a
fémcsúcsot
röpzsinórral Van de Graaff-generátorra. A csúcs
közelében a csúcstól elirányuló légáram, ún.
elektromos szél keletkezik, amely a gyertya lángját
elhajlítja, s ha ügyesek vagyunk el is fújja.

Az elektrosztatikus Segner-kerék
Látványos következménye a csúcshatásnak az elektromos Segner-kerék forgása. Helyezzük a
forgórészt szigetelt talpú fém tűcsapágyra, és csatlakoztassuk a tűcsapágyat a generátorra. A
kerék gyors forgásba jön.

A csúcshatás magyarázata a következő: A csúcsokon igen nagy a töltéssűrűség és emiatt ott
rendkívül nagy, inhomogén elektromos tér keletkezik. Ennek hatására a csúcsok közelében lévő
levegőmolekulák, illetve a levegőben lévő porszemek, szennyeződések polarizálódnak. Ezeket
a csúcs magához vonzza, feltölti, és nagy erővel eltaszítja. A csúcstól nagy sebességgel távozó
részecskék hozzák létre az elektromos szelet, visszalökő hatásuk pedig megforgatja a Segner
kereket.
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Megjegyzés:
-

A töltésmozgás mechanizmusa alapján arra gondolhatnánk, hogy csúcshatás csak
levegőben, illetve gázokban léphet fel. Negatívan töltött fémcsúcs esetén azonban a
jelenség vákuumban is lezajlik, mert a csúcs közelében fellépő hatalmas térerősség miatt
a fémcsúcsból alagúteffektussal elektronok léphetnek ki.

-

A kerék működtetéséhez gyors töltésutánpótlás szükséges. Ezt az adott körülmények
között csak akkor tudjuk biztosítani, ha a generátor rövid, a környezettől jól szigetelt
vezetékkel csatlakozik a kerékre.

-

A generátor 100 kV nagyságrendű feszültsége mellett az egyszerű szigetelőanyagok már
jól vezetnek. Ha az összekötő – egyébként szigetelő anyaggal borított – röpzsinór pl. az
asztalhoz ér, akkor sem a „gyertyaelfújás”, sem a Segner-kerék kísérlet nem sikerül.
Arra is ügyelnünk kell, hogy a kísérleti eszközök közelében ne legyenek élekkel vagy
csúcsokkal rendelkező fémtárgyak.

-

Az elektrosztatikus Segner-kerék gyorsabban forog, ha föléje földelt fémlapot, vagy
sűrűszövésű drótszitát teszünk.

-

Az elektromos szél keletkezésekor a levegő szigetelőképessége megszűnik, s
lényegében csúcskisülés megy végbe.

A csúcshatás elméleti értelmezése
(emelt szintű tanulócsoportok számára ajánlott)
A csúcs közelében létrejövő nagy töltéssűrűség, illetve nagy térerősség, a következő egyszerű
modellre végzett elméleti számítással bemutatható.
Tekintsünk két különböző (𝑅1 és 𝑅2 ) sugarú fémgömböt, amit vezető rúddal összekötünk és a
rendszerre Q dörzselektromos töltést viszünk. A Q töltés megoszlik a két fémgömb felületén
(ábra).

R1, Q1

R2, Q2

Mivel a két gömb között fémes kapcsolat van felületük ekvipotenciális. Tegyük fel, hogy a
vezetővel összekötött töltött gömbök potenciáltere nem különbözik jelentősen a magányos
𝑄

töltött gömbök terétől (𝑈 = 𝑘 𝑟 ). Így az ekvipoteciális gömbök potenciálja kifejezhető a
gömbök felületi töltésével és sugarával
𝑘

𝑄1
𝑄2
=𝑘
𝑅1
𝑅2

ahol 𝑄1 + 𝑄2 a rendszerre felvitt (összes) többlettöltés. Ebből átalakítással
𝑘

𝑄1
4𝜋𝑅1

2 4𝜋𝑅1 = 𝑘
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𝑄2
4𝜋𝑅2 2

4𝜋𝑅2

egyenletre jutunk, amiből a töltéssűrűségek arányára a
𝑄1
4𝜋𝑅12 𝑅2
=
𝑄2
𝑅1
4𝜋𝑅22
eredmény adódik. A különböző görbületű fémgömbökön a töltés úgy oszlik meg, hogy a
töltéssűrűségek aránya a görbületi sugarak reciprokarányával egyezik meg.
Füstrészecskék leválasztása csúcshatással
Készítsünk 15–20 cm hosszúságú, szögesdróthoz hasonló
„tüskés” elektródát! (Vezető huzalra 0,5–1 cm-es távolságonként
forrasszunk fel a szálra merőlegesen álló 0,5–1 centiméteres dróttüskéket!) Helyezzük az elektródát egy 4–5 cm átmérőjű
üvegcsőbe. A cső egyik végét zárjuk le lapos dugóval, s ennek
közepén szúrjuk át az elektróda tengelyét úgy, hogy vége
kiálljon! Rögzítsük az üvegcsövet függőleges helyzetben
szigetelő talpú állványba úgy, hogy nyitott vége lent
legyen! Kapcsoljuk össze az elektróda kiálló végét Van de
Graaff-generátor gömbjével, majd fújjuk tele a csövet
cigarettafüsttel! A generátort csak ezután indítsuk el! A csőben
gomolygó sűrű füst egy pillanat alatt lecsapódik, a cső kitisztul.
A jelenség magyarázata az, hogy a csúcsok közelében kialakuló tér a füstrészecskéken és a
füsttel együtt befújt vízpárán töltéseket influál és a részecskéket magához vonzza. A részecskék
egy része megtapad a fémhuzalon, más része ellökődik onnan és az üvegcsövön kondenzálódik.
Megjegyzés:
-

Néhány kísérlet után az üvegcsövet ki kell tisztítani és szárítani.

-

Az eljárás felhasználható kémények tisztítására is, ekkor azonban a kéményben földelt
fém bélést kell elhelyezni.

Vissza >>>
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E19. Kondenzátorok kapcsolása

A kondenzátorok eredő kapacitásának kiszámításához a kapacitás definícióján kívül Maxwell
II. egyenletét (elektrosztatikus térben egy zárt hurok mentén végzett munka nulla) használjuk.

Párhuzamos kapcsolás
Párhuzamos kapcsolás esetén az A és B pontok között egységnyi töltésen végzett munka
független attól, hogy a 𝐶1 vagy a 𝐶2 kapacitású kondenzátoron megyünk keresztül, emiatt a két
kondenzátor feszültsége megegyezik: 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈. A kondenzátorokra felvitt töltés összesen
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 = 𝐶1 𝑈 + 𝐶2 𝑈
Ebből az eredő kapacitás:
𝐶𝑒,𝑝 =

𝑄
= 𝐶1 + 𝐶2
𝑈

Soros kapcsolás
Soros kapcsolás esetén az A és B pontok közötti feszültség definíció szerint 𝑈1 + 𝑈2 = 𝑈.
Mivel ilyenkor a 𝐶1 kondenzátor A pont felőli fegyverzetét töltjük fel, és a 𝐶2 kondenzátor B
pont felőli fegyverzetét leföldeljük, ezért a belső fegyverzeteken a töltés csak megosztással
jöhet létre, így 𝑄 = 𝑄1 = 𝑄2. Felhasználva a kapacitás definícióját adódik, hogy
𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 =

𝑄1 𝑄2
+
𝐶1 𝐶2

amiből a
1
1
1
= +
𝐶𝑒,𝑠 𝐶1 𝐶2
összefüggéshez jutunk.
Látható, hogy kondenzátorok párhuzamos kapcsolásával növelhető a rendszer kapacitása.

Vissza >>>
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E20. A légköri elektromosság

A légköri elektromosság jelenleg is intenzíven kutatott témaköre a geofizikának, űrkutatásnak
és a meteorológiának. Sok benne a tisztázatlan, meglepő jelenség. Alaptörvényei azonban
lassan letisztulnak, így alkalmasak lehetnek a középiskolai tárgyalásra. A sok érdekes és
látványos jelenség, a villámok, a „sprite-ok és elf-ek”, tulajdonságai jó motivációs anyaggal
szolgálhatnak a fizika iránti érdeklődés kialakításához. A következőkben ízelítőül röviden
összefoglalunk néhány tényt a légkör elektromos tulajdonságaira vonatkozóan. Ezek
kiindulásul szolgálhatnak további érdekességek kereséséhez, illetve szakköri anyagok
kidolgozásához.

A Föld elektromos tere
A tapasztalat szerint Föld negatív töltéssel rendelkezik, amelynek nagysága közelítőleg állandó.
Emiatt a Föld felszínének közelében felfelé mutató elektromos tér alakul ki, amelynek nagysága
átlagosan 100 V/m. A Föld töltéseloszlása azonban mind időben, mind térben erősen változik
és függ az időjárástól is. A 100 V/m-es érték sima felszínek felett, derült időben mérhető.
Zivataros időben a térerősség akár a 10000 V/m -t is elérheti. A térerősség (potenciál-gradiens,
feszültség) a magassággal csökken. Szép időben nagyjából 50 km-es magasságban értéke már
zérus. A tér megszűnését az okozza, hogy ebben a magasságban a légkör már vezetővé válik, s
mint tudjuk a vezetők ekvipotenciális felületek, bennük a térerősség zérus. A légkörnek ezt a
rétegét elektroszférának nevezzük. (Az elektroszférát jó közelítéssel azonosíthatjuk az
ionoszférával!) (ábra)
.

A Föld légterében mérhető elektromos tér

Mérések szerint a talaj és az elektroszféra között a potenciálkülönbség nagyjából 3-400000 V.
Tapasztalati tény, hogy a negatív töltésű felszín, és a pozitív töltésű elektroszféra között, annak
ellenére, hogy a légkör jó szigetelő, állandóan folyik viszonylag gyenge áram. Ennek az az oka,
hogy az elektroszféra alatt is vannak a légkörben töltött részecskék, s ezek a töltéshordozó
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„cseppek” elektromos áramot hoznak létre. Bár a felszín felé folyó áramsűrűség átlagos értéke
rendkívül kicsiny (j ≈ 10-12 A/m2), ha a teljes földfelszíntől induló áramot kiszámítjuk (𝐼 =
4𝑅𝐹2 𝜋𝑗, kb. 103 A-t kapunk. Ez az áram nagyjából állandó, és pozitív töltéseket szállít a
felszínre. (Az áram teljesítménye közel 7·108 W.) Azonnal felmerül a kérdés, hogy ennek az
áramnak a hatására miért nem szűnik meg a Föld negatív töltése? A földfelszín irányába folyó
mintegy 1–2·103 A áram ugyanis kb. fél óra alatt kisütné a Föld negatív töltését! Kérdés, hogy
a felszínre jutó pozitív töltések, milyen folyamat révén kerülnek vissza a légkörbe?

A nagy légköri áramkör
A kérdésre a választ a Nobel-díjas C. T. R. Wilson adta meg egyszerű modell formájában.
Wilson alapgondolata szerint a negatív töltésű föld és az ionoszféra közötti több százezer volt
feszültség mellett nemcsak az elektroszféra, hanem a föld is jó vezetőnek tekinthető. A két réteg
hatalmas gömbkondenzátort alkot, amelyben a légkör a szigetelőanyag. Már a 20. század elején
ismert volt, hogy a légkör rossz szigetelő, a hatalmas kondenzátor szivárog, s szép időben a
potenciál különbséget a két fegyverzet között folyó összességében mintegy 1800 A áram hamar
megszüntetné. Az áramkörben azonban a kondenzátort folyamatosan újratöltő „telepek” is
vannak. Ezek a telepek a zivatarok. A zivatarokban folyamatosan szétváló töltések miatt a felhő
föld villámok folyamatosan negatív töltést szállítanak a földre, míg a felhőtető és az ionoszféra
között folyó áramok pozitív töltést visznek az ionoszférába. Egy zivatart átlagosan 1 A áramot
keltő generátornak tekinthetünk, így a földön összességében nagyjából mindig 1800 zivatar
tombol. Természetesen az átlagtól sokféle eltérés tapasztalható, a zivatarok számának évszakos
és napi menete is van.

A nagy légköri áramkör

Egyetlen generátorrá összesítve a zivatarokat, a földi áramkör az ábrának megfelelően
képzelhető el. A szépidős területeket az áramkörben ohmos ellenállás helyettesíti. Az ábrán
310

jelöltük, hogy a „nagy kondenzátor szivárgását” a már említett kozmikus sugárzás mellett a
földi radon emanáció hatása is okozza. Összegezve az összes zivataros területeket a Földön,
napszaktól függetlenül, átlagosan kb. a földfelszín 10%-át kapjuk. E területek elektromos
kisülései szolgáltatják a Föld negatív töltésének utánpótlását és a pozitív töltések
visszajuttatását a légkörbe.
Az egyszerű modellek azonban sohasem követik pontosan a folyamatok részleteit. A modell
nem veszi figyelembe, hogy az ionoszféra nem tekinthető zárt ekvipotenciális felületnek Az
ionoszféra több rétegből áll, és ezek a rétegek sem tekinthetők tökéletes vezetőknek.

A zivatarelektromosság
A következő kérdés az lehet, hogy mik a tulajdonságai a zivatarelektromosságnak, és honnan
származik a felhő töltése. A kérdés igen régi, a zivatarfelhők talán leglátványosabb sajátosságát
a villámlást a történelmi idők előttre visszanyúló babonák és mitikus hiedelmek kísérik, a
villámcsapás jónéhány vallás szerint isteni eredetű (a görög hitvilágban Zeusz, a
skandináviaiban Thor a villámok istene). A jelenség fizikai természetének felderítése azonban
viszonylag későn kezdődött. A villámok keletkezésének megértéséhez a felhő elektromosság
sajátságait és töltéseloszlását kell megismernünk. A tudományos igényű munka a villámok
pusztító hatás amiatt indult meg, s az első eredmény, a villámhárító feltalálása Benjámin
Franklin nevéhez fűződik. (A későbbiekben erre még visszatérünk.)

Egy kis fizikatörténet, Wilson és Simpson vitája
A felhő elektromosságról alkotott mai elképzelés megalapozói Wilson (a ködkamra
feltalálásáért Nobel-díjat kapott) és Simpson voltak. Mindketten kiváló kísérleti fizikusok és
ötvenéves vitájuk nagyban hozzájárult a felhő elektromosság kutatásához. Mindketten a 20.
Század elején kezdtek a felhők elektromos tulajdonságaival foglalkozni, amikor már ismert
volt, hogy a Föld nagy és permanensen fennmaradó negatív töltéssel rendelkezik. Ez addig nem
is jelentett problémát, míg a légkört tökéletes szigetelőnek tekinthették. Kiderült azonban, hogy
a levegő többé-kevésbé mindig ionizált állapotban van, s emiatt töltésutánpótlás híján a negatív
töltésnek néhány óra alatt el kellene tűnnie a földről.
Ez az ellentmondás hatalmas lökést adott a légkörfizikai kutatásoknak. Keresni kezdték az
elszivárgó töltést pótló „áramforrást”. Hamarosan a zivatarfelhők kerültek a kutatások
fókuszpontjába, s arra gyanakodtak, hogy a csapadék szállítja a töltéseket a Földre. Simpson a
monszuncsapadék töltését vizsgálva megállapította, hogy ez lehetetlen, mert az esővíz pozitív
töltésű. Mindebből arra is következtetett, hogy a zivatarfelhők hatalmas elektromos dipólusok,
amelyeknek alján pozitív, tetején negatív töltések vannak. Wilson az elektromos térerősség
változását vizsgálta a felhők környezetében, s megállapította, hogy a „felhő-dipól” fordított
irányú, alján negatív, tetején pozitív töltésű. A kihulló csapadék töltését azzal magyarázta, hogy
a lehulló vízcseppek a felhő erős elektromos terében a föld közelében képződő ionokat
összeszedik, s így válnak pozitív töltésűvé.
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A két kiváló fizikus vitáját Wilson nyerte, Simpson, ha nehezen is, de elfogadta, hogy a „felhődipól” alul negatív, fölül pozitív. A dipólus szerkezetet azonban tripólussá egészítette ki. A fő
dipól mellé modelljében a felhő aljára kisebb pozitív töltésű részt helyezett. A zivatarfelhők
elektromos szerkezetére vonatkozóan sokáig ez az elképzelés uralkodott. Feynman is ezt
ismertette a légköri elektromosságról szóló 1965-ös előadásában, megjegyezve, hogy a felhő
alján megjelenő pozitív töltésű zóna eredete rejtélyes, és nélküle a világ egyszerűbb lenne.

A jelenlegi elképzelés
A Wilson-Simpson-vita, amely lényegében a két kutató haláláig tartott, a 20. század ötvenes
éveinek végére lezárult. A kísérleti felhőfizika azonban a II. Világháborút követő technikai
fejlődés miatt éppen ekkor kapott hatalmas lökést, mind a távérzékelési, mind pedig a felhőben
végzett („in situ”) mérések területén. Kiderült, hogy a felhők elektromos szerkezete sokkal
bonyolultabb, és sokkal változatosabb is annál, hogy az egyszerű hárompólusú képpel pontosan
leírhatnánk. Az ábra 49 ballonos felszállás adatainak összesítése alapján készült, és a
zivatarfelhő érett szakaszának (ekkor már megindul a csapadékhullás is.) sematizált
töltéseloszlását mutatja.
A feláramlási tartományban négy, míg a rajta kívül eső zónában legalább hat váltakozó előjelű
töltött zóna különíthető el. Az üllő a felhő elő és hátoldalán is döntően pozitív töltésű, tetején
azonban az odavonzott ionokból negatív töltésű árnyékoló zóna jelenik meg. A felhő „fő”
dipólját azonban a wilsoni elképzelésnek megfelelő -25 oC-os hőmérséklet tartományban
megjelenő nagy kiterjedésű negatív és a felette elhelyezkedő pozitív zóna alkotja.

A kifejlődött zivatarfelhő töltéseloszlása Stoltzenburg nyomán2

2

M.Stolzenburg, T.C.Marshall: Charge structure and dynamics in thunderstorms, Space Science Reviews 137 (2009) 355–390
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A töltések keletkezése a zivatarfelhőben
Alapvető kérdés, hogy a zivatarfelhőben miért válnak szét a pozitív és negatív töltések. A
kérdésre jelenleg nem adható egyértelmű válasz, sokféle folyamat képzelhető el, amely
töltésszétválásra vezet, a nagyságrendek és az szétválás időbeli lefolyása legtöbb mechanizmus
esetén nehezen illeszthető a felhőben zajló folyamatok időtartamához.
Annyi azonban bizonyos, hogy az elektromos folyamatokban a felhő jégszemcséi és vízcseppjei
alapvető szerepet játszanak. Két hatást biztosan figyelembe kell venni: az egyik a jól ismert
megosztás jelensége, a másik a jégszemcsék ütközésekor lezajló töltésszétválás. A lefelé eső
nagyobb jégszemcsék töltéseloszlását a felhő elektromos tere megosztással inhomogénné teszi,
s amikor a jégszemek ütközés következtében, vagy melegebb zónába érkezve a melegedés miatt
széttöredeznek, akkor a részecskék töltötté válnak. A kisebb és nagyobb részecskék töltöttsége
azonban a tapasztalat szerint hőmérsékletfüggő. A felhő magasabban elhelyezkedő hidegebb
tartományában, -15 oC körül a kisebb szemcsék válnak pozitívvá, és az áramlás a felhő tetejére
viszi őket, míg a nagyobb negatív töltésű részecskék lefelé, a felhő közepének irányába esnek.
A felhő alsóbb rétegében a széttört részecskék kisebb darabjai lesznek negatívak, így az áramlás
a felhő közepe felé ragadja őket. Itt alakul ki a felhő negatív pólusa. A nagyobbak pozitívvá
válva lefelé esnek. Belőlük keletkezhet ki a felhő, Feynman által rejtélyesnek érzett harmadik,
pozitív pólusa.
A helyzet persze nem ilyen egyszerű, s számtalan más hatás is befolyásolhatja a felhő
töltéseloszlásának kialakulását. Tudjuk például, hogy a gyorsan hízó jégszemek felülete pozitív,
amíg a szublimáló jégszemeké negatív. Feltehető tehát, hogy környezet párájának a
jégszemekre vett lecsapódási sebessége is befolyásolhatja a felhőelemek feltöltődését, s azt,
hogy az ütközéskor széttöredező kisebb nagyobb jégszemek milyen töltéssel rendelkeznek.
Valószínű, hogy különböző hőmérséklet és páratartalom eloszlású felhőkben különböző
hatások alakítják ki, s nem is mindig ugyanolyan töltéseloszlással a felhők elektromos
tulajdonságait.
Biztosak lehetünk azonban abban, hogy a felhő-föld villámcsapások többsége a földre negatív
töltéseket szállít, de bizonyított, hogy léteznek pozitív felhő-föld villámok is.

A villámok keletkezése
A villámoknak kulcsszerepe van tehát a föld negatív töltésének fenntartásában. Villámok
azonban nemcsak a felhő és a föld között, hanem a felhők különböző tartományai között is
keletkeznek. Felmerül a kérdés, hogy vajon mitől függ, hogy adott pillanatban történik-e
villámcsapás. Egyszerűnek tűnik a válasz; amint a kondenzátor lemezei között akkor keletkezik
átütés (szikra), amikor az elektromos tér eléri a szigetelőanyag átütési szilárdságát, a levegő
ellentétes töltésű tartományai között is ez a villámlás (átütés) feltétele.
A felhőkben végzett mérések azonban kellemetlen meglepetéssel szolgáltak. Bár a levegő nem
tökéletes szigetelőanyag, normál körülmények között átütési szilárdsága igen nagy (2 MV/m).
A felhőkben az elektromos tér ezt sohasem éri el, villámok tehát egyáltalán nem is
keletkezhetnének. A tapasztalat szerint azonban a villámok keletkezéséhez nagyjából 200 kV/m
térerősség elegendő lehet. Elegendő lehet, de nem mindig elegendő! A helyzet fizikailag
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teljesen érthetetlennek tűnik, értelmes magyarázat csak akkor adható, ha levegő átütési
szilárdsága valamilyen hatás miatt nagyot csökken.
Gurevics orosz fizikus a múlt század kilencvenes éveiben a kozmikus sugárzásban vélte
megtalálni a levegő vezetőképességét megnövelő hatást. A kozmoszból a levegőbe érkező
nagyenergiájú részecskék a levegőt ionizálják, az így keletkező kozmikus záporban gyors
elektronok is keletkeznek, amelyeket a felhő elektromos terében felgyorsulnak és a levegő
molekulákkal ütközve további ionokat keltenek, s ezzel megnövelik a levegő vezetőképességét,
s csökkentik az átütési szilárdságot. Gurevics feltevését kísérletileg ellenőrizte, megállapította,
hogy a kozmikus záporok és a villámcsapások időben valóban ugyanakkor következnek be.

A villámlás folyamata
A 19. század végi spektroszkópia és fotográfia megjelenéséig nem volt jelentős tudományos
előrelépés a villámlás folyamatának megértésében. A villámlás olyan gyors folyamat, hogy
időbeli lefolyása hozzáférhetetlen volt a kutatók számára.

Villámlás sorozatfelvétele Boys fényképezőgéppel

Az áttörés akkor következett be, amikor 1900-ban Sir Charles Vernon Boys speciális
fényképezőgépet talált fel, amely lehetővé tette, hogy a villámlásról nagyon rövid idő alatt
sorozatfelvétel készüljön. A fényképezőgép lencséje mögött a film gyorsan mozgott jobbról
balra, és így a filmen balról jobbra széthúzva egymás mellett jelentek meg a villám időbeli
fázisait mutató képek. A felvételekkel 1 mikroszekundumos felbontásban vált nyomon
követhetővé a villámlás folyamata. A felvétel természetesen csak a villámlás fázisait teszi
elkülöníthetővé, a folyamat okára és a villám viselkedésre nem ad magyarázatot.
A Boys-féle felvételek lehetővé tették a villámok időbeli lefolyásának feltérképezését és
jellegzetes szakaszainak elkülönítését. A villámlás folyamata bonyolult, megindulásához
azonban biztosan szükséges, hogy a zivatarfelhőben lokálisan átütést keltő nagy térerősség
alakuljon ki. A folyamat döntő része azonban az átütés többszöri ismétlődéséhez szükséges
vezető csatornák kialakulása.
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A villám időbeli lefutásának sematikus rajza Uman nyomán

Az ábra, a jellegzetes időskála feltüntetésével, Uman nyomán mutatja a villám időbeli
lefolyását. A következőkben az ábra mentén végigvesszük a legjellegzetesebb villámtípus, a
felhőből a föld felé induló negatív kisülés útját.
Az időskáláról leolvasható, hogy egy villámcsapás elektromos eseménysorozata nagyjából
130–300 ms alatt zajlik le. A villámcsapás a felhőben, a felhőalap közelében lévő negatív és
pozitív tartomány közötti átütéssel kezdődik. Ettől kezdve mintegy 1 ms időtartamban, a felhő
belsejében lépcsős vezetés alakul ki (stepped leader). Az ábra ettől kezdve mutatja a felhőből
kilépő villámot.
A villám első 20 ms-os szakaszán lépcsős vezetés alakul ki. A lépcsők gyors (3·105 m/s
sebességű) szökellések sorozatával jönnek létre, egy szökellést követően kissé hosszabb
várakozás után következik az újabb szökellés. A szökellések során a teljes villámcsatorna
felfénylik. A filmfelvételek tanúsága szerint a vezető csatorna 10–100 m hosszúságú
lépcsőfokokban terjed, s az egyes lépések között eltelő idő 10–100 µs. A terjedés során az egyes
lépcsők néhány mikroszekundumra villannak fel. Az újabb lépcső kezdete általában az előző
végéhez csatlakozik. A lépcsős vezető forró csatornát alkot, amelynek hőmérséklete akár
20000 K is lehet, de sohasem esik 10000 K alá, mert az új lépcsők kialakulásakor a csatornát a
rajta átfolyó nagy áram újra és újra felmelegíti. A vezető csatorna negatív töltést szállít a föld
felé, ami nagyjából 100 amperes áramot jelent. A lefelé terjedő lépcsős vezető ágakra bomolhat,
amelyek (mivel negatív töltést hordoznak) ugyancsak lépcsős szerkezetben fejlődnek.
Amikor a lefelé terjedő vezető csatorna megközelíti a földet, akkor negatív töltéseinek
megosztó hatása miatt a föld csúcsos tereptárgyainak hegye egyre pozitívabbá válik és körülötte
megerősödik az elektromos tér. A vezetőből indulva pozitív vezető csatorna indul felfelé, amely
mintegy megnöveli a tereptárgyak magasságát. Ezt a pozitív csatornát nevezzük csatoló
vezetőnek (connecting leader). A lecsapó villám akkor jön létre, amikor a lépcsős vezető
összekapcsolódik a pozitív csatornával és a felhő és a föld között folytonos vezető csatornát
hoz létre.
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A villám fejlődés utolsó lépése és a lecsapási sugár

Azt a távolságot, amelyből a villámcsúcs és a földi tárgyak közötti kapcsolat biztosan
megtörténik, azaz az összekapcsoló vezetési csatorna biztosan létrejön, lecsapási, vagy elfogási
távolságnak nevezzük (strike distance). Ha ezzel a sugárral gömböt rajzolunk például a
templomtorony köré, akkor az ebbe a gömbbe érkező villámokat a torony magához vonzza,
elfogja. Másrészt, ha a villámcsúcs köré rajzolunk a lecsapási sugárral gömböt, akkor a villám
abba a tereptárgyba csap bele, amelyet a gömb először érint. Az elfogási távolságnak, mint látni
fogjuk, fontos szerepe van a villámhárítók tervezésében.
Az összekapcsoló csatorna a földről kiinduló, és felfelé terjedő gyors (0,01–0,07 ms)
visszacsapással földeli a felhőt. A lefelé haladó lépcsős vezető a felhő magas potenciálját
hordozza, a felfelé terjedő vezető csatorna pedig földpotenciálon van. A két vezető
összekapcsolódásakor a lépcsős vezető csúcsa földpotenciálra kerül, a benne lévő negatív
töltések a földre zúdulnak, a földről induló vezető töltései pedig a felhő felé áramlanak. Ez a
két töltésmozgás a földről a felhő felé nagy áramot jelent. Ezért nevezzük ezt a folyamatot
visszacsapó villámnak (return stroke). A töltéskiegyenlítődési folyamat a fénysebességgel
összemérhető sebességgel szalad a föld felől a felhő felé. Az áramerősség csúcsértéke ebben a
folyamatban 30000 amper, de extrém esetben elérheti a 80000 ampert is. A visszacsapásban a
földre jutó negatív töltés 5 coulombra becsülhető. A nagy áramerősség komoly hő
keletkezésével is jár. A szinte pillanatszerűen felszabaduló hő hirtelen kitágítja a vezető
csatornát, és ezzel a környező levegőben lökéshullámot generál. Ez a lökéshullám okozza a
mennydörgést. A visszacsapás frontja alatti vezetési csatorna rész ragyogóan fénylik, s a fénylő
rész a visszacsapás ideje alatt egyre hosszabb lesz, míg végül eléri a felhőt.
Amikor a visszacsapó front eléri a felhőt, az áram 20–100 ms időtartamra megszűnik, és a
villám kihuny. A visszacsapó villám azonban ionokkal teli vezető csatornát hagy maga mögött,
amely kijelöli a villám következő áramlökésének útját. A már kialakult vezető csatornán
elágazások nélküli dárdavillám (dart leader) indul a felhőből a föld felé. Ez a villámszakasz
onnan kapta nevét, hogy a föld felé haladó áramlökés útját néhány 10 méteres ragyogó
fénydárda (szokás gerelynek is nevezni) jelöli. A dárda 0,5–1 ms alatt éri el a földet.
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A dárdavillám földre érkezése után kisvártatva elindul a második visszacsapás, amely 0,05–0,1
ms-ig tart. Az ábra jobboldali része ezt a második visszacsapást és a miatta kialakuló
dárdavillámot mutatja. Az ábra a továbbiakban azonban nem követi a folyamatot, mivel innen
már csak újabb és újabb visszacsapás-dárdavillám keletkezés sor követheti egymást a felhő
töltésétől függően akár negyvenszer is.
Puszta szemmel a villám fényes és sötét szakaszai nem különíthetők el. Amit érzékelünk, az
általában a lépcsős csatorna fénye, ami nem különül el a visszacsapás fényhatásától, és a villám
lecsapása után rövid ideig folyamatosan fényes marad.

Sprites, elves és jets
Az űrhajósok többször beszámoltak arról, hogy a mezoszférában és az ionoszférában rövid
ideig tartó nagykiterjedésű fénytüneményeket észleltek. A fénytüneményeket az alcímet alkotó
fantázianevekkel illették, amelyek magyar megfelelői rendre; lidércek, törpék, oszlopok. A
kezdeti rácsodálkozás és a szokásos földönkívüliekre történő hivatkozások után az 1990-es
évektől az összefoglaló néven „tranzient luminuous events”, magyarul átmeneti
fénytüneményekként elnevezett jelenségkör szisztematikus kutatásába kezdtek.

Fényjelenségek a légtér felsőbb rétegeiben

Először lefényképezték a titokzatos fényeket (ábra), majd megállapították eredetüket. A
lidércek (sprites) pl. mindig zivatarfelhők felett és pozitív töltést szállító felhő-föld villámokat
követően villannak fel a mezoszférában.
Hamarosan kiderült, hogy létezésüket a zseniális Wilson már 1924-ben megjósolta. Azt állította
ugyanis, hogy a villámláskor leépülő felhő dipólból elektromágneses sugárzás indul, amelynek
tere a távolsággal fordított arányban csökken. Mivel a levegő átütési szilárdsága arányos a
sűrűséggel, azaz exponenciálisan csökken a magassággal, bizonyos magasságban a villám
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elektromos tere elegendően nagy lehet ahhoz, hogy a gázkisülésekhez hasonló fénytüneményt
hozzon létre.

Villámvédelem
A villám félelmetes természeti jelenség. Az ember hosszú évezredekig természetfölötti
jelentőséget tulajdonított a félelmetes dörgő hanggal kísért villámlásnak. Nem véletlen, hogy
szinte minden vallásban megjelenik a villámok Istene. Legismertebb példaként a görög
mondavilágot idézhetjük. Az ókori görögök főistenét, Zeuszt, a villámok és az ég urát sok
helyen ábrázolták villámokkal, s állandó jelzője (epiteton ornans-a) Homérosz Iliászában „a
fellegtorlaszoló”. A mitológia szerint Zeusz, büntetésként vagy figyelmeztetésként szórta
villámait. A villámok tényleges természete hosszú ideig felderítetlen maradt, s az emberek
teljesen védtelennek érezték magukat a velük szemben. Nem véletlen tehát, hogy keresni
kezdték a védekezés lehetőségét. A középkorban már harangozással és ágyúlövésekkel
próbálták szétkergetni a villámokat hozó zivatarfelhőket, de a villámcsapásokat továbbra is
hatalmas tűzvészek, felrobbanó lőporraktárak és lerombolt házak kísérték.

Benjamin Franklin találmánya a villámhárító

Rajz Benjamin Franklin kísérletéről

Villámok (Aigner Szilárd felvétele)

A 17-18. században a természettudósok érdeklődése a dörzselektromosság érdekes jelenségei
felé fordult. A kísérletek során megfigyelt szikrák különös figyelmet keltettek. Abban az időben
kétféle elektromosságot ismertek, az ún. üveg-elektromosságot (ezt nevezzük pozitívnak) és a
gyantaelektromosságot (ezt nevezzük negatívnak). Mindkettő dörzsölés hatására keletkezett, és
megállapították, hogy a különböző elektromosságú testet vonzzák, az azonosak taszítják
egymást. Musschenbroek 1746-ban megalkotta a Leideni palackot, amelynek segítségével a
dörzselektromos töltések tárolhatóvá váltak, és nagyobb szikrákat is sikerült létrehozni.
A légköri elektromosság vizsgálatának első lépéseit Benjamin Franklin tette meg a 18. század
második felében. Franklin a laboratóriumi szikrákhoz hasonlónak képzelte a villámokat,
azonban ő, csak egyetlen töltésfajtát tételezett fel, az üvegtöltést. A test elektromos állapota
szerinte attól függ, hogy ebből az elektromos töltésből a testen a normálisnál több van-e, vagy
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épp hiányzik onnan (ő vezette be a negatív és pozitív töltés fogalmát is). Franklin úgy
magyarázta az elektromos jelenségeket, hogy a villamos töltés önmagára taszító hatást fejt ki,
viszont a villamos töltés és az anyag vonzza egymást. Elméletét kísérlettel kívánta igazolni.
Úgy gondolta, hogy a viharfelhő közelébe röptetett papírsárkány segítségével töltéseket szívhat
le a felhőből a földre, amivel Leideni palack-kondenzátort tölthet fel, hogy azután elvégezze a
töltésekkel a szokásos laboratóriumi szikra-kísérleteket. Az 1752. év egyik zivataros napján
hegyes fémpálcát szerelt fia papírsárkányára, amit ezután a viharfelhő aljáig engedett fel. A
sárkányt tartó zsineg alsó végére nagyobb kulcsot lógatott, és a sárkányt a kulcshoz csomózott
jó szigetelő selyemzsinórral tartotta. A sárkányra szerelt fémcsúccsal leszívott töltéseket a vizes
zsinór a kulcsig vezette. A kulcs körül érdekes kisülési jelenséget figyelt meg. Utólag
elmondhatjuk, hogy Franklinnak nagy szerencséje volt, mert a villám nem csapott bele
közvetlenül a sárkányba, így ő, és a történet szerint vele kísérletező fia is életben maradt. A
kísérlet így többszörösen sikeres lett. Bebizonyította, hogy a földi dörzselektromosság és
villámokat keltő légköri elektromosság lényegileg hasonló. Franklin kísérletének
megismétlésével több kortársa próbálkozott. Voltak köztük sikeresek, akik például a felhőből
levezetett töltéssel Leideni-palackot töltöttek fel és azzal kísérleteztek, követői közül azonban
többen balesetet szenvedtek és végzetes villámcsapás miatt életüket vesztették. Amikor
Franklin történelmi kísérletéről iskolásoknak beszélünk, hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy vannak olyan kísérletek, amiket megismételni nem szabad!

Általános szabály:
Zivataros időben soha nem szabad sárkányt-ereszteni!
Franklin sárkány-kísérletét megismételni, halálos villámcsapás veszélye miatt
SZIGORÚAN TILOS!

A felhőkben lévő elektromos töltések felfedezésével egyidejűleg, (1752-től) Benjamin Franklin
a villámvédelemmel is foglalkozni kezdett. Sárkányos kísérlete nyomán úgy képzelte, hogy a
felhők töltését valamilyen hegyes tárggyal leszívhatjuk, és ezzel megelőzzük a villám
keletkezését. Első villámvédelmi útmutatóját elektrosztatikai kísérletek elvégzése után tette
közzé. (Hegyes és tompa végű tárgyakat helyezett töltött testek mellé és azt tapasztalta, hogy a
töltött test különböző mennyiségű töltést veszít.)
Leírása szerint:
"The Method is this: Provide a small iron Rod (it may be made of the Rod-iron used by the Nailers) but of such a
Length, that one End being three or four Feet in the moist Ground, the other may be six or eight Feet above the
tallest part of the Building. To the upper End of the Rod, fasten about a Foot of Brass Wire, the Size of a common
Knitting-needle, sharpened to a fine Point; the Rod may be secured to the House by a few small Staples. If the
House be long, there may be a Rod and Point at each End, and a middling Wire along the Ridge from one to the
other. A House thus furnished will not be damaged by Lightning, it being attracted by the Points, and passing
through the Metal into the Ground without hurting any Thing. 3”
3

Franklin, B.: "How to secure Houses, &c from Lightning", Poor Richard's Almanac, reproduced in Benjamin
Franklin's Experiments, edited by I. Bernard Cohen, Harvard University Press, 1941. 453 pp.
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Szabad fordításban:
„A módszer a következő: Vegyünk olyan hosszú vasrudat (pl., amit a szegkovácsok használnak), amelynek egyik
vége 3-4 láb (kb. 1 m) hosszan a megvédendő épület mellet a földbe ásható, másik vége pedig 6-8 lábnyira (kb. 2
m) az épület legmagasabb pontja fölé nyúlik. A rúd felső végére erősítsünk 1 láb (30 cm) hosszú hegyes réz rudat
(ez a közönséges kötőtű mérete). A vasrudat néhány ponton erősítsük az épület falához. Ha az épület hosszú, akkor
mindkét végére szereljünk fel hegyes végű vasrudat és a rudakat kössük össze a tetőgerincen fémvezetékkel. Az
így felszerelt házat a villámok nem károsítják. A hegyes végű rudak a villámot magukhoz vonzzák és levezetik a
földbe anélkül, hogy bármi megsérülne.” Mai fizikai ismereteink alapján azt mondjuk, hogy Franklin
villámhárítója a csúcshatáson alapul.

Az új találmány a 18. század közepének hírközlési körülményeihez képest gyorsan terjedt és
10 éven belül már felhasználásának tapasztalatairól olvashatók beszámolók. Franklin a
tapasztalatok birtokában 1767-ben újabb publikációt jelentetett meg, amelyben finomította a
földelési technikát és többek között azt is megjegyezte, hogy a villámhárító nem a felhő
töltéseinek csendes leszívásával működik.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy pusztán a „Franklin-rúd” felszerelése, nem biztos, hogy
elegendő az épületek villámcsapás elleni védelmére. Az angliai kisváros – Purfleet – Katonai
Parancsnokságának épületébe annak ellenére belecsapott a villám, hogy villámhárítót szereltek
rá. Az esemény kivizsgálása során rájöttek, hogy a villámhárító közelében ólomból készült cső
vezette a vizet az udvari ciszternába. Abba csapott bele a villám. Foglalkozni kezdtek tehát a
villámhárító által védett terület meghatározásával, a villámhárítók tervezésével és a villámot
levezető huzalok hatékony elrendezésével.

A villámhárító tervezés első lépései
Az első tervezési elv az ún. védettségi zóna meghatározása volt. Az alapgondolat szerint a
villámhárító „védő-árnyékot” vet környezetére és körülötte bizonyos tartományban a tárgyak
védetté válnak a villámcsapástól. A védett területet meghatározó védő kúp fogalmát, bár
Franklinnak tulajdonítják, Gay-Lussac használta először 1823-ban. Ő a villámhárító csúcsából
a csúcs magasságának kétszeresével húzott alapkörű kúpot javasolta a villámcsapás elleni
védelem tartományaként. A fogalom lényegében az első villámhárító szabvány részeként jelent
meg.
Érdemes a történetet kissé részletesebben felidézni. 1822-ben Franciaországban, de az egész
európai kontinensen különösen sok, nagy kárt okozó, kegyetlen vihar vonult végig, és a
villámok nagyszámú templomot és más épületet romboltak szét. A francia belügyminiszter
ennek hatására elrendelte, hogy minden francia középületet azonnal a lehető legjobb
villámhárítókkal kell ellátni. Emellett a villámhárítókat a lehető leghatékonyabb elrendezésben
kell felszerelni az épületekre. A villámhárítók hatékonyságával kapcsolatban pedig a
Tudományos Akadémiához fordult tanácsért. Az Akadémia az elektromosságtan legjobb
ismerőiből állított össze hattagú bizottságot (M.M. Poisson, Lefevre-Guineau, Dulong, Fresnel
és Gay-Lussac). A bizottság jelentését Gay-Lussac megfogalmazásában fogadta el az
Akadémia. Az Akadémia állásfoglalását a Francia Kormány olyan fontosnak találta, hogy
ajánlásként minden köztisztviselőhöz, az egyházakhoz és más szervezetekhez is eljuttatta. A
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leírás egész Európában a legjobb villámvédelmi rendszer készítésének útmutatójaként terjedt
el.
A védőkúp elvet hosszú ideig kizárólagosan alkalmazták, folyamatosan vitatkozva a nyílásszög
nagyságán, amit végül a 64-76 fokos tartományban fogadtak el. Az elvet hazánkban ma is
villámvédelmi szabványokban rögzített módon használják a villámhárító tervezésben.

Villámvédelem napjainkban
A villámcsapástól ma is jogosan félhetünk. Magyarországon évente 60-80 ember hal meg
villámcsapás következtében és a villámcsapás után életben maradók közül is sokan szenvednek
maradandó egészségkárosodást. Jelentős anyagi károkat is okoznak a villámok. Ma évente 200300 tűzesetért felelősek villámok és az épületek elégtelen villámvédelme miatt nagyon jelentős
károk keletkezhetnek az elektromos hálózatban, illetve elektronikai eszközökben is.
A villámcsapás megelőzése, az emberi élet védelme és az anyagi károk minimalizálása
mindnyájunk elemi érdeke. Mivel a villám fizikai jelenség, a villámvédelem kérdéseivel a fizika
órákon foglalkozni kell!
Bevezetésként átgondolhatjuk, hogy a villám által okozott károk milyen fizikai jellemzőkhöz
kapcsolhatók. A villám közvetlen hatásai közül a mechanikai károk és tűzesetek láthatók
leginkább, de ma már egyre gyakoribb az is, hogy a villámcsapás elektronikai eszközöket tesz
tönkre. A károkkal a villám maximális áramerőssége, a villám által szállított töltés és az
áramerősség maximális változási sebessége hozható kapcsolatba. A csúcsáram valamilyen
ellenálláson át jut a földbe (fa, épület, távvezeték stb.) és azon nagy feszültséget hoz létre, ami
a távvezetékeken például átütést eredményezhet. Az áram változási sebessége változó
mágneses teret kelt, ami az érzékeny elektronikus áramkörökben még a villámcsapástól
távolabb is nagy indukciós feszültség lökést gerjeszthet. Ezek a feszültséglökések a
számítógépeket tönkretehetik. A leginkább érzékelhető hatás a villám hőhatása. A hőhatás az
áram munkájával, azaz a villám által szállított össztöltéssel mérhető.
A villámvédelem tárgyalása során érdemes elkülöníteni a technikai- műszaki jellegű védekezést
és azokat a viselkedési szabályokat, amelyek betartásával, jó eséllyel elkerülhetjük, hogy
villámcsapás érjen bennünket.

Technikai villámvédelem
A technikai villámvédelemben a Benjamin Franklin által alkalmazott csúcshatás mellett
felhasználjuk a Faraday-kalitka hatást is. (A csúcshatásra és a Faraday-kalitkára vonatkozó
demonstrációs kísérletekkel a E18. melléklet foglalkozik.)
A ma is gyakran alkalmazott Franklin-féle villámhárító rúd védő hatásának tervezésében a 20.
században szemléletváltozás történt. Elfogadottá vált, hogy tökéletes villámvédelem nem
lehetséges. A védelmet a villámcsapásokról gyűjtött adatok alapján, a védendő objektumhoz
illesztve, kockázatbecslés alapján érdemes kialakítani, és a védettség valószínűségét kell
megadni. (A robbanóanyagokat tároló épületek vagy az atomerőművek esetén 99%-os vagy
még nagyobb biztonság szükséges, míg egyéb esetekben megelégedhetünk akár 90%-os
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biztonsággal.) A kockázatbecslés bevezetése mellett, a nagyon egyszerű védőkúpos szerkesztés
helyett, kidolgozták a villámhárító tervezés elektrogeometriai módszerét, amelyben a villám és
a védendő objektum elektromos tulajdonságait és az objektum geometriáját veszik figyelembe.
A villámcsapás időbeli lefolyásának megismerése megmutatta, hogy a földfelszín (az épületek)
közelébe érkező villám abba a pontba csap bele, amely legelőször kerül a villámcsúcstól
lecsapási távolságba, azaz amely pontot a villámcsúcs körül rajzolt gömb éppen érinti.
Amennyiben ez a pont éppen a villámhárító csúcsa, akkor a villám árama a földbe kerül, és nem
okoz kárt. Erre alapozva dolgozta ki a múlt század 60-as éveiben Horváth Tibor (1935-2011)
műegyetemi tanár a villámvédelem gördülő gömbös tervezését.4 Az eljárás lényege, hogy a
terepen és a védendő épületegyüttesen olyan, elképzelt gömböt gurítunk végig, amelynek
sugara a lecsapási sugár. Ahol ez a gömb érinti az adott objektumot, oda a gömb középpontjába
érkező villám lecsap. A villámhárítókat úgy kell tehát elhelyezni, hogy a gördülő gömb mindig
villámhárítóval, és ne a védendő objektummal találkozzék. Az ábra a gördülő gömb módszert
illusztrálja egyszerű esetben. Baloldalt egyetlen rúd védőzónája, jobboldalt pedig kocka alakú
épületek villámhárítós (piros vonalak) villámvédelme látható.

A villámvédelem tervezése a gördülő gömb módszerrel

Az eljárás kulcskérdése a lecsapási sugár meghatározása. A lecsapási sugár igen sok
körülménytől függ, és szinte minden egyes esetben más és más. Nagyszámú villám
megfigyelése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az 𝑟𝑠 lecsapási sugár az első
visszacsapó villám maximális áramával (I) fejezhető ki legegyszerűbben. Jó közelítéssel
érvényes az 𝑟𝑠 = 𝐴𝐼 𝑏 összefüggés, ahol A 6 és 10 közé, b pedig 0,65 és 0,80 közé eső állandó.
A formula bizonytalansága mutatja, hogy a lecsapási sugárra vonatkozóan pontos számításokat
nem várhatunk. Az azonban jól látszik, hogy minél nagyobb a villám (árama), annál nagyobb a
lecsapási sugár, tehát annál nagyobb távolságból csap bele a villám a villámhárítóba. A nagy és
így veszélyesebb villámok alacsonyabb és ritkábban telepített villámhárítókkal is elfoghatók.
Ha a kisebb áramú villámok által okozott károkat is szeretnénk kiküszöbölni, akkor sűrűbb és
magasabb villámhárító hálózatot kell terveznünk. Teljes biztonságra azonban sohasem
számíthatunk.
A tervezés valószínűségi jellege itt érhető tetten. Adott terület villámcsapásainak
árameloszlását megfigyelve meghatározhatjuk, hogy milyen kockázatot vállalunk, azaz a
villámokat milyen százalékban kívánjuk kivédeni. A tervezés alapjául nyilván a tervezett
villámhárító háló és a várható károk költségeinek összevetése szolgálhat.
Mint sok más magyar találmány esetén a gördülőgömbös technika kidolgozását az angol irodalom jórészt Lee
angol mérnöknek tulajdonítja. Ő azonban csak 1978-ban tette közzé az eljárást.
4
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A villámvédelem másik alapvető módja, mint már említettük, Faraday azon felfedezésén alapul,
hogy az elektromosan töltött az üreges fémtárgyak belsejében az elektromos térerősség zérus.
Ez akkor is igaz, ha folytonos anyageloszlású fémburok helyett dróthálóval körbevett térrészről
van szó. Számos kísérlet és természeti tapasztalat bizonyítja, hogy az ilyen fémből készült ún.
Faraday-kalitka védi a belsejében tartózkodót a villámcsapástól. A gépkocsik fémkarosszériája
és a repülőgépek fém váza például viharban is biztos védelmet jelent villámcsapás ellen a bent
ülők számára bár a háló lyukainak, (a karosszéria hézagainak) növelése gyengíti a kalitkahatást!
1786-ban Maxwell javasolta, hogy a különösen veszélyes anyagokat (pl. lőpor) Faradaykalitkában tárolják.
Az épületek korszerű villámvédelmében a két hatást együtt alkalmazzák. Az épület tetejére
kimagasló, csúcsos villámhárító rudakat állítanak, miközben az épület falai mentén acél
sodronyokat feszítenek ki, amelyek hálószerűen veszik körül az épületet. A tetőről kiinduló
villámhárító fémrudakat az acélhálózathoz csatlakoztatják, majd az egész rendszert a földbe
leásott fém rudakhoz kötik. A korszerű villámvédelem azonban itt nem ér véget. Az épületben
működő elektronikai eszközöket ugyanis elektromos túlfeszültség ellen is védeni kell, (Erre a
korábban mondottak szerint azért van szükség, mert villámcsapás hatalmas áramerőssége és
annak gyors változása a vezetékes elektromos hálózatban olyan induktív túlfeszültségeket
kelthetnek, ami a drága elektromos eszközöket tönkre teheti.)
Fontos megjegyezni, hogy a hatékony villámvédelem megtervezése és szakszerű kivitelezése
erre specializálódott szakemberek feladata. A villámhárítók tervezése tanulságos példával
szolgál a technikai eszközök tervezési szabályainak szükségességére és a szabványok
meghatározásának fontosságára. Példaként a jelenleg érvényes villámvédelmi szabvány egyik
pontját és a villámvédelmi fokozatokhoz illesztett tervezési paramétereket mutatjuk be. Bár a
szabványok elfogadása nem kötelező, a nemzetközi szinten elfogadott és kipróbált módszerek
biztonságot nyújthatnak a tervezési hibák elkerülésére.
A villámhárítók elrendezését megszabó MSZ EN 62305-3:2011 szabvány 5.2.2 Elrendezés
pontja:
A felfogókat az építmény sarkain, villámcsapásnak kitett pontjain és élein (különösen a
homlokzatok legfelső szintjén) a következő módszerek valamelyike szerint kell elhelyezni.
A felfogók elrendezésének meghatározására a következő módszerek alkalmazhatók:
-

védőszög módszer;

-

gördülőgömb-módszer;

-

hálómódszer.

A gördülőgömb módszer minden esetben alkalmazható.
A védőszög módszer egyszerű alakú épületek esetén alkalmazható, de csak 20-60 méteres
felfogó magasságokig a villámvédelmi fokozattól függően.
A hálómódszer síkfelületek védelmére alkalmas.
Az alábbi táblázatban a háromféle módszernek a négy egyre enyhébb villámvédelmi fokozathoz
tartozó paramétereit foglaltuk össze.
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Magatartási javaslatok szabadban a villámcsapás elkerülésére
A villámcsapás elkerülésére a legfontosabb szabály, hogy a vihar közeledtekor lehetőség szerint
húzódjunk szakszerű villámvédelemmel ellátott épületbe!
Ha ez nem lehetséges és szabadban ér el bennünket a zivatar, igyekezzünk a villámcsapás
kockázatát viselkedésünkkel, testhelyzetünkkel a lehetséges minimumra csökkenteni!
-

Viharban ne folytassuk utunkat, ne gyalogoljunk, ne fussunk és ne is biciklizzünk!
Felszerelésünket, illetve a kerékpárt fektessük a földre magunktól 3-4 m távolságra és a terep
adottságaihoz alkalmazkodva igyekezzünk úgy elhelyezkedni, hogy minél inkább
belesimuljunk környezetünkbe. Figyeljünk rá, hogy ne feküdjünk elnyúlva földön, inkább
magunkat összehúzva kucorodjunk le (ilyenkor érdemes kihasználni a kisebb felszíni
mélyedéseket). Az emberi test elektromos vezetőképessége ugyanis általában jobb minta talajé.
Ha a közvetlen közelünkben villám csapna a földbe, a becsapódás helyének környezetében a
talaj két felszíni pontja közt annál nagyobb feszültség léphet fel, minél nagyobb a két pont
távolsága. Ha elnyúlva fekszünk, a testünk szinte rövidzárat biztosíthat a feszültséget
kiegyenlítő áram számára.

-

Ha nyílt terepen ér a vihar, csábító lehet egy-egy magányos fa alá állva, esetleg a mezőn talált
csőszkunyhóban vagy kukoricaszárból készített árnyékoló alatt menedéket találni az eső elől.
Ezek a helyek villámcsapás vonatkozásában kifejezetten veszélyeztetettek. A magányos fákba
gyakran belecsap a villám és a fa törzsének kb. 2 m-es környezetében bajunk eshet. A kunyhók
esetén a falaktól távoli középső hely a legbiztonságosabb. A tapasztalat az, hogy még a
villámhárító nélküli épített házacskákban sem biztonságos az ajtóban, az eresz alatt állva, vagy
a nyitott ablakban nézelődve várni a vihar végét. Az esetlegesen becsapó villám ugyanis
könnyebben jut a földbe az emberi testen keresztül, mintha a kunyhó fala mentén kúszó
áramként földelődne. Hasonló a helyzet a magashegyi sziklamászás esetén, ha a hirtelen jött
vihar elől a hegymászó egy kisebb sziklamélyedésben keres menedéket. Közvetlenül a nyílás
bejáratánál, illetve a sziklafalhoz dőlve veszélyben lehetünk, a legbiztonságosabb az üreg
belsejébe húzódva, a falaktól távol összekuporodni a vihar idejére.

-

Erdőben járva a viharban sem kerülhetjük el a fák közelségét. Annyit tehetünk, hogy nem a
legnagyobb fák alatt keresünk menedéket, illetve az átlagos fák közt azoktól kb. egyenlő
távolságban kuporodunk le a földre.
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-

Ha a vihar természetes víz közelében, esetleg épp fürdőzés közben ér bennünket, alapvető
szabály, hogy a viharban ne tartózkodjunk a vízben! A tudományos vélemények szerint a nyílt
víz önmagában nem vonzza ugyan a villámot, de a vízből kiemelkedő fürdőző vizes teste már
igen.

-

Nyílt terepen, mezőn, a magányos fák menedéket ígérnek az eső ellen, de alájuk állva fokozott
mértékben tesszük ki magunkat villámcsapás veszélyének. Sokkal kisebb a kockázat, ha
lekuporodva és inkább megázva, a nyílt mezőn várjuk ki a zivatar végét.

-

Erdőben ér a vihar, csábítónak tűnik, hogy egy biztonságos nagy fa törzse mellé húzódva
keressünk menedéket az eső elől. A fatörzs nagyjából 2 m-es körzetében azonban veszélybe
kerülünk, ha a villám az általunk választott fába csap bele.

A villámvédelem alapvető ismeretei, köztük a villám-veszélyes zivatarban kerülendő, illetve
ajánlott magatartás, ami segít elkerülni a villámcsapás okozta sérüléseket, az iskolai
fizikatanítás fontos gyakorlati feladata.
Az alábbi ábra egy közkedvelt német fizika tankönyvből (Focus, Physik8 gymnasium Bayern,
Cornelsen Verlag, Berlin, 2007.) származik, ahol a villámvédelemmel kapcsolatos magatartásra
rajzolt piktogramok hívják fel a diákok figyelmét.

Néhány hiedelem a villámokkal kapcsolatban
Végül néhány gyakori kérdést ismertetünk, amelynek megválaszolása gyakran téves:
A villám kétszer nem csap ugyanoda! A gyakran hallott állításra a helyes válasz: „attól függ”.
Ha homogén talajba becsapó villámokról van szó, akkor a körülményekben óhatatlanul
előforduló véletlenszerű különbségek és a villámcsapás kicsiny keresztmetszete miatt az állítás
elfogadható. Amennyiben azonban magas fémrúd áll a területen, akkor a villámok nagy
valószínűséggel csapnak ugyanarra a helyre.
A villámhárító a töltéseket csendesen leszívja a felhőből, ezzel csökkenti a villámcsapások
számát. Az állítás, mint már említettük Benjamin Franklintól származik, de ő maga vonta
vissza. A villámhárítók elfogják és nem megelőzik a villámcsapást.
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A villámok üveget hozhatnak létre
Az állítás igaz, megfelelő összetételű homokos talajba, vagy sziklába csapó villám hatására
természetes üveg képződhet. Az így képződött üveget fulguritnak nevezzük (fulgur, latinul
villám.) A homokos talajban képződő fulgurit általában kicsiny csövecskét alkot, mert a
becsapó villám a talajban lévő levegőt és vizet hirtelen felforrósítja, és robbanásszerű tágulásra
készteti. A robbanás az olvadt üveget az így képződő üreg kerületére tolja. Ilyen fulgurit
csövecskéket találtak pl. a floridai strandokon.
A villámok hatalmas energiát képviselnek, megszelídítésükkel hasznos energiaforráshoz
juthatnánk. Nem, egy villámcsapás összenergiája 109-1010 J. Ez, ha teljes mértékben fel tudnánk
használni, nagyjából egy 400 W-os fogyasztó egyhavi folyamatos működtetésére lenne
elegendő. A teljes felhasználás azonban lehetetlen, legfeljebb a század részét tudnánk
hasznosítani valamilyen közönséges ellenálláson. Figyelembe véve továbbá, hogy adott
területen a villámcsapások ritkák és bizonytalan eloszlásúak, megállapíthatjuk, hogy a villámok
energiájának hasznosításával nem érdemes foglalkozni.
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E21. Válogatott elektrosztatikai feladatok

1) Adott töltéseloszlás esetén egy töltésre ható erő, illetve a mező adott pontjában a térerősség
meghatározása.
Példa: Derékszögű háromszögcsúcsaiba 𝑄1 = 10−4 𝐶, 𝑄2 = −2 ∙ 10−4 𝐶 és 𝑄3 = −1 𝜇𝐶
töltéseket helyezünk úgy, hogy a derékszögnél lévő 𝑄1 töltéstől a 𝑄2 töltés 3 cm-re, míg a 𝑄3
töltés 4 cm-re van. Mekkora erő hat a Q3 töltésre?
Először felrajzoljuk a töltések elhelyezkedését a feladatnak megfelelően, majd, ahol szükséges,
a mennyiségeket átváltjuk SI-be. Megkeressük azt a töltést, amelyre alkalmaznunk kell a
Coulomb-törvényt, és berajzoljuk a rá ható erőket. (Az erők irányát külön hangsúlyozzuk!) Az
eredő erő meghatározásához a berajzolt erőket vektorként összegeznünk kell. Ezt megtehetjük
komponensekre bontással, vagy a későbbiekben szögfüggvények segítségével (koszinusztétel). Az eredő erő nagyságát a megfelelő komponensösszegekből Pitagorasz-tétel segítségével
kapjuk. A térerősség meghatározásánál hasonlóan járunk el.

Az 𝑟23 távolság Pitagorasz-tétellel számolható:
2
2
𝑟23 = √𝑟13
+ 𝑟12
= 0,05 m

Az 𝛼 szög pedig valamelyik szögfüggvény segítségével:
tan 𝛼 =

𝑟12 0,03
=
→ 𝛼 = 36,87°
𝑟13 0,04

A 𝑄1 töltés hatása 𝑄3 -ra a Coulomb-törvény szerint:
𝐹13

|𝑄1 | ∙ |𝑄3 |
10−4 ∙ 10−6
9
=𝑘
= 9 ∙ 10
𝑁 = 562,5 𝑁
2
0,042
𝑟13

A 𝑄2 töltés hatása 𝑄3 -ra a Coulomb-törvény szerint:
𝐹23 = 𝑘

|𝑄2 | ∙ |𝑄3 |
2 ∙ 10−4 ∙ 10−6
9
=
9
∙
10
𝑁 = 720 𝑁
2
0,052
𝑟23
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Koszinusz-tétellel az eredő erő:
2
2
𝐹𝑒2 = 𝐹13
+ 𝐹23
− 2𝐹13 𝐹23 cos 𝛼 → 𝐹𝑒 = 432,2 𝑁

Az eredő erő kiszámolása koszinusz-tétel nélkül (lásd következő ábra):

Ebben az esetben először ez egyes erők x és y komponenseit kell kiszámolni:
𝐹23𝑥 = 𝐹23 ∙ cos 𝛼 = 576 𝑁
𝐹23𝑦 = 𝐹23 ∙ sin 𝛼 = 432 𝑁
Ebből az eredő erő x és y komponensei:
𝐹𝑒𝑥 = 𝐹23𝑥 − 𝐹13 = 13,5 𝑁
𝐹𝑒𝑦 = −𝐹23𝑦 = −432 𝑁
Az eredő erőt a komponenseiből a Pitagorasz-tétellel számítható:
2 + 𝐹 2 = 432,2 𝑁
𝐹𝑒 = √𝐹𝑒𝑥
𝑒𝑦

2) Mechanika feladat elektromos erőkkel.
Példa: Az l = 250 cm hosszúságú kötél két
végére m = 10 dkg tömegű, q = 2µC töltéssel
rendelkező kis fémgolyókat rögzítünk, majd a
rendszert a kötél felénél szögre akasztjuk.
Mekkora a fémgolyók távolsága?

Az előző feladattípushoz hasonlóan indulunk
el: lerajzoljuk a töltések elhelyezkedését a
feladatnak
megfelelően,
majd,
ahol
szükséges, a mennyiségeket átváltjuk SI-be.
Megkeressük azt a töltést, amelyre Newton
II. törvényét szeretnénk alkalmazni, és
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berajzoljuk a rá ható erőket. (Az erők iránya itt is fontos!) Az eredő erőt most paraméteresen
kell meghatároznunk a berajzolt erők vektori összegeként. Egyensúly esetén Newton törvénye
az 𝐹⃗𝑒 = 0 egyenletté egyszerűsödik, ami ekvivalens az 𝐹𝑒𝑥 = 0, 𝐹𝑒𝑦 = 0 és 𝐹𝑒𝑧 =
0 egyenletekkel, ahol például 𝐹𝑒𝑥 értékét a töltésre ható erők x komponenseinek előjeles
összegeként kapjuk meg.
A feladatban lévő szimmetriák figyelembevételével jelentősen egyszerűsödnek a felírt
egyenletek. Egyensúlyban mind a golyók helyzete, mind a golyókra ható erők szimmetrikusak
a függőleges tengelyre nézve, ezért elegendő az egyensúly feltételét csak az egyik golyóra
felírni.
A töltésre ható erők felbontása x és y komponensekre:
𝐾𝑥 = 𝐾 ∙ sin 𝛼
𝐾𝑦 = 𝐾 ∙ cos 𝛼
A Coulomb-törvény szerint:
𝐹=𝑘

|𝑞| ∙ |𝑞|
𝑟2

Az eredő erő x és y komponensei:
𝐹𝑒𝑥 = 𝐾𝑥 − 𝐹
𝐹𝑒𝑦 = 𝐾𝑦 − 𝑚𝑔
A golyó egyensúlyban van, ezért 𝐹𝑒𝑥 = 0, és 𝐹𝑒𝑦 = 0
A következő egyenletrendszert kell megoldani:
(1) 𝐹𝑒𝑥 = 𝐾𝑥 − 𝐹 = 𝐾 ∙ sin 𝛼 − 𝑘

𝑞2
=0
𝑟2

(2) 𝐹𝑒𝑦 = 𝐾𝑦 − 𝑚𝑔 = 𝐾 ∙ cos 𝛼 − 𝑚𝑔 = 0 → 𝐾 =

𝑚𝑔
cos 𝛼

(2)-ből kifejezett 𝐾-t (1)-be helyettesítve:
𝑚𝑔
𝑞2
sin 𝛼 = 𝑘 2
cos 𝛼
𝑟
Feltéve, hogy 𝑙 ≫ 𝑟 kapjuk, hogy
2

2
√(𝑙⁄ ) − (𝑟⁄ )
𝑙
2
2
tan 𝛼 =
≈
𝑟⁄
𝑟
2

Ebből
𝑙
𝑞2
𝑞2
4 ∙ 10−12
9
𝑚𝑔 = 𝑘 2 → 𝑟 = 𝑘
= 9 ∙ 10
𝑚 = 0,0144 𝑚
𝑟
𝑟
𝑚𝑔𝑙
0,1 ∙ 10 ∙ 2,5
Mivel 2,5 𝑚 ≫ 0,0144 𝑚 teljesül, ezért a feltételezésünk helytálló, és így a golyók távolsága
0,0144 m.
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3) Kondenzátorokkal kapcsolatos feladatok
Példa: A síkkondenzátor lemezeivel párhuzamos v = 106 m/s sebességgel érkezik egy elektron a
kondenzátor lemezei közé. A lemezek távolsága d = 2 cm, és az elektron a lemezek közé
érkezéskor egyenlő távolságra van mindkét lemeztől. Hol csapódik be az elektron a kondenzátor
lemezébe, ha a lemezekre 300 V feszültséget kapcsolunk? (m = 9,1·10-28 g, q = 1,6·10-19 C)
𝑈

Az elektronra vízszintesen nem, csak függőlegesen hat erő: 𝐹 = 𝑞𝐸 = 𝑞 𝑑 és 𝑚𝑔

Mivel
𝑚𝑔 = 9,1 · 10−30 𝑁 ≪ 𝐹 = 𝑞

𝑈
𝑈
= 2,4 · 10−15 𝑁 → 𝐹𝑒𝑦 = 𝐹 + 𝑚𝑔 ≈ 𝐹 = 𝑞
𝑑
𝑑

A feladatot innen kezdve ugyanúgy kell megoldani, mint a vízszintes hajításos példákat.
Legyen a becsapódás x koordinátája 𝑙, y koordinátája 𝑑/2. Ekkor
𝑙 =𝑣∙𝑡
𝑑 𝑎𝑦 2 𝑎𝑦 𝑙 2
𝑑
( ) → 𝑙 = 𝑣√
=
𝑡 =
2
2
2 𝑣
𝑎𝑦
Newton II. törvényét az y komponensre felírva:
𝐹𝑒𝑦 = 𝐹 = 𝑞

𝑈
𝑞𝑈
𝑚
= 𝑚𝑎𝑦 → 𝑎𝑦 =
→ 𝑙 = 𝑣𝑑 √
= 0,00275 𝑚
𝑑
𝑚𝑑
𝑞𝑈
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Példa: Síkkondenzátor lemezén kis lyukat ütünk, és belövünk rajta egy protont a lemezekre
merőlegesen, 𝑣 = 𝑣𝑘𝑒𝑧𝑑 = 106 𝑚/𝑠 sebességgel. A lemezek távolsága d = 5 cm. Mekkora
feszültséget kell a lemezekre kapcsolni, ha azt szeretnénk, hogy a másik lemezt elérve a proton
sebessége 𝑣𝑣é𝑔 = 3 ∙ 106 𝑚/𝑠 legyen? (m=1,67·10-27 g, q=1,6·10-19 C)
A munkatételt alkalmazzuk:
∆𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑊
∆𝐸𝑘𝑖𝑛 =

1
1
2
2
𝑚𝑣𝑣é𝑔
− 𝑚𝑣𝑘𝑒𝑧𝑑
2
2
𝑊 = 𝑞𝑈

𝑈=

1𝑚 2
2
(𝑣 − 𝑣𝑘𝑒𝑧𝑑
) = 4,18 ∙ 104 𝑉
2 𝑞 𝑣é𝑔

Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy akár szakköri munkára, akár az anyag
elmélyítésére alkalmasak az eddigi emelt szintű fizika érettségi kísérleti feladatai.

Vissza >>>
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E22. Gyakorlati alkalmazások a mindennapokból. A fénymásoló
(Xerox) és a lézer-nyomtató

A fénymásolás elve
A korszerű irodatechnika nélkülözhetetlen alapeszköze a fénymásoló (xerox) berendezés.
Működési elvének kidolgozása és az gyakorlatban is alkalmazható berendezés kifejlesztése a
20 század közepére esik. Az eljárás elvi alapjait és a kísérleti igazolását elsőként Selényi Pál
magyar fizikus, publikálta, majd 1929-ben és 1935-ben az USA-ban szabadalmaztatta is.
Tar Domokos: Selényi Pál és a xerográfia (Fizikai Szemle 1997/1.9
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9701/TAR-199701.pdf

Selényi alapötletét felhasználva Chester F. Carlson amerikai fizikus, jogász és szabadalmi
ügyvivő fejlesztette ki és szabadalmaztatta a fénymásolás ma használt technikai eljárását.
Carlson és az amerikai Xerox Corporation cég 1950-ben dobta piacra a fénymásoláshoz ma is
használt gép első változatát.
A fénymásoló berendezés működése elektrosztatikai jelenségeken alapul. Lényege, hogy egy
földelt fémfelületre speciális fényérzékeny félvezető réteget visznek fel. (Ilyen tulajdonságú
félvezető például a szelén, ami sötétben elektromosan szigetelő, de megvilágítás hatására
vezetővé válik.) Az apró szemcséket tartalmazó szelén rétegre pozitív elektrosztatikus töltést
visznek, aminek hatására a földelt fém megosztás révén negatív töltést kap. A másolásra szánt
képet erős fénnyel rávetítik a töltött felületre. A kép különböző pontjaiban a töltött szelénréteg
kristályszemcséit eltérő megvilágítás éri, így azok eltérő mértékben válnak elektromosan
vezetővé. Az erősen megvilágított (elektromosan vezetővé vált) szemcsék helyén a szelén-réteg
két oldalán lévő ellentétes töltések közömbösítik egymást. A réteg azon helyein, amit nem ért
megvilágítás, a szelén-szemcsék pozitív felületi töltése megmarad. Ezután finom, negatív
elektrosztatikus töltésű festék- és műgyantaport szórnak a felületre. A negatív festékpor
megtapad lokálisan pozitív szemcséken, és a felületen kialakul a megvilágítással rávetített kép
másolata. Ezután koronakisüléssel pozitívre öltött papírt borítanak a lokálisan „megfestett”
felületre, mire a negatív töltésű festékszemcsék átvándorolnak a papírra és azon kirajzolódik a
másolt kép. Utolsó lépéseként fixálják a képet a papíron. Ennek során a festett papírt két forró
henger közt vezetik át, ahol festékszemcsékkel egyszerre adagolt műgyanta-por megolvad és a
papírra ragasztja a festékszemcséket.

A fénymásoló berendezés működési elvét szemléltető
videó
https://www.youtube.com/watch?v=PgkYN8V4CcA
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A lézernyomtató
Lézernyomtató működési elve hasonló a Xerox-berendezés működéséhez. Az eszköz alapvető
egysége itt is a fényérzékeny félvezető réteggel bevont alumínium-henger, aminek felületére
pozitív töltéseket visznek, miközben a fémet belülről földelik. A fénymásoló és a lézernyomtató
közti lényeges különbség az, ahogy a félvezető réteg töltésviszonyait pontról pontra
megváltoztatva létrehozzuk a henger felületén azt a látens elektrosztatikus képet, amin a
festékpor megragad és onnan papírra vihető át. A Fénymásoló esetén a másolandó képet erős
megvilágítás és optikai rendszer segítségével rávetítjük a fényérzékeny felületre, ami a
megvilágítástól függően változtatja meg a felület lokális töltését. A lézernyomtatóban lévő
elektronika számítógép digitális képének pixeleihez hasonlóan pozícionálja a fényérzékeny
réteggel bevont fémhenger felszínének pontjait, majd azon pontok megfelelőit, amik a digitális
képen feketén emelkednek ki a fehér háttérből egy finoman vezérelt lézersugár pásztázza végig
a hengerfelületen pontról pontra. A lézersugár által megvilágított pontokon a korábban
egységesen pozitív töltésű felület elveszti lokális töltését. Így hengerfelületen létrejön a
nyomtatandó digitális képnek megfelelő látens „töltés-kép”. E kép „előhívására” pozitív töltésű
festékport szórnak a felületre. A festékszemcsék csak azokon a helyeken tapadnak a felületre,
ahol korábban a lézersugár „törölte” a felület pozitív töltéseit. A lézernyomtatás következő
lépésében a festéket a hengerről papírra viszik át. Ehhez a papínak negatív elektrosztatikus
töltést adnak és elhúzzák a hengerfelület előtt. A negatív töltésű papír egyszerűen „átszippantja”
a pozitív töltésű festékport a henger felületéről. A végső lépés a festékszemcsék tartós rögzítése
a papíron, ami a fénymásoláshoz hasonlóan melegítéssel történik.
A színes nyomtatás hasonló elven történik, mint a fekete-fehér, de a berendezés bonyolultabb,
lényegében négy különböző színű festékkel működő nyomtató összeépítéséről van szó. A
számítógép képét színpontonként viszik át több lépésben a papírra.

A lézer-nyomtató működését szemléltető videó
https://www.youtube.com/watch?v=EwvmNv1leUo

https://www.youtube.com/watch?v=EwvmNv1leUo&
t=98s

Vissza >>>
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5. EGYENÁRAMOK
5.1. Az egyenáramok témakörének tanítása
5.1.1. A témakör tantervi beillesztése
Az egyenáramok tanítása az általános iskola 7-8. évfolyamán kezdődik. A cél egyszerű, az
alapfogalmak bevezetésével és elemi alkalmazások bemutatásával, jelenség- és
gyakorlatközpontú leírást adni a tanulóknak. A középiskolában az általános iskolai anyagra
építve, de az ott tanultak kiegészítésével és rendszerbe foglalásával lépünk tovább. A
gimnáziumban az elektromágnesség tanítása a magasabb évfolyamokon történik, célszerű, ha
a tanítás két évfolyamra bontható, és először az elektrosztatikával az egyenáramú áramkör
sajátságaival, az áram jellemző hatásaival (hőhatás, mágneses hatás, vegyi és biológiai hatás)
foglalkozunk. A témakört általában a mágneses mező és a mozgó töltés kölcsönhatásának
(Lorentz-erő) tárgyalása zárja, ami jól kapcsolható a mozgási indukció jelenségének
értelmezéséhez. A továbblépést az elektromágnesség tárgyalásában célszerű, a következő
évfolyamra hagyni, hiszen a váltóáramok, elektromágneses rezgések, hullámok tanításához
nehezebb matematikai ismeretek szükségesek, és maga a témakör is komolyabb absztrakciós
készséget igényel. Az utóbbi témakörök eredményes tárgyalására a gimnáziumban akkor nyílik
jó lehetőség, ha a diákok matematikából már tanulták legalább a forgásszögek
trigonometriájával. Hasonló okból célszerű a mechanikai rezgésekkel és hullámokkal is
ugyanezen az évfolyamon foglalkozni. Ez hatékonyan segítheti a hullámfogalom általánosítását
is, és megalapozza a modern fizika keretében később tárgyalt kvantumfizikát is. Az
elektromosságtan feldolgozása a gimnáziumban induktív jellegű, döntően jelenségekre,
kísérletekre épül, de fenomenologikus leírásukban azonban már lényeges szerepe van a
matematikai módszereknek. Fontos bemutatni, hogy a megismert törvények alapján végzett
számítások eredménye tükrözi a kísérleti tapasztalatokat. Ez az áramkörök tárgyalása során úgy
lehet meggyőző, ha a szokásos feladatmegoldást összekapcsoljuk az áramkör összeállításával,
és az elméleti számítással kapott eredményeket mérésekkel ellenőrizzük.
Új fizikai ismeretek szerzésében a deduktív út a középiskolában nem igazán járható, de
bizonyos esetekben már bemutatható. Ennek oka, hogy a diákok matematikai ismeretei
hiányosak és absztrakciós készségük sem elég fejlett. A dedukció bemutatására jó példa lehet,
ha az előzetesen már tárgyalt Lorentz-erő felhasználásával, elméleti megfontolás, számítás
alapján jutunk el a mozgási indukció jelenségéig, amit ezután kísérletileg is igazolunk.
Az elektromosságtan középiskolai tanítása során a jelenségek fenomenologikus leírásához
gyakran kapcsolunk anyagszerkezetei kiegészítést, háttérmagyarázatot. Tipikusan ez az eset,
amikor a különböző anyagcsoportok (szigetelők, vezetők, félvezetők) áramvezető képességét
szerkezetileg magyarázzuk. Ehhez kapcsolódva az iskola helyi tantervében feltétlenül érdemes
helyet szorítani a félvezetők alapvető tárgyalására (bemutatás, egyszerű értelmezés). A
diákokban tudatosulnia kell, hogy a napi életünket meghatározó korszerű technológia döntően
épül a félvezetők alkalmazására.
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Azokban a középiskolákban, ahol a fizikát a gimnázium első két osztályának végére be kell
fejezni, ott a tananyagot erősen csökkenteni kell. A szakirányú továbbtanuláshoz szükséges,
komolyabb matematikai igénylő témákat az érettségire felkészítő fakultatív órák anyagába kell
átcsoportosítani.
5.1.2. A megértést nehezítő gyakori félreértések, tévedések
Az elektromossággal már az iskoláskor előtt, mindennapi környezetükben találkoznak a
gyerekek. Saját tapasztalataik és a felnőttektől kapott információk alapján kialakított fogalmaik
nem alkotnak koherens rendszert, és sok naiv képpel, maguknak alkotott meseszerű
magyarázattal keverednek. Ezt csak fokozza, hogy az elektromosság „láthatatlan” és csak
közvetett hatásokon keresztül figyelhető meg. Ez a „láthatatlan” világ valamilyen módon
megmozgatja a gyerekek képszerű fantáziáját, így sajátos elképzelések, mesés elemekkel
keveredő magyarázatok születhetnek egyes jelenségek értelmezésére, magyarázatára. Az
általános iskolában a fizikatanítás fontos célja, hogy a gyermeki naiv fizikai világkép elemeit
az életkornak megfelelő szakszerű fogalomrendszerrel helyettesítse. Ez nem egyszerű. A
gyermeki naiv elképzelések elemei – a tapasztalatok szerint – még a középiskolában is
fellelhetők. A sokszor tudat alatt meghúzódó tévképzetek nagyon megnehezítik, esetenként
ellehetetlenítik, hogy a diák koherens fogalomrendszerben eredményesen tudjon gondolkozni,
azaz „megértse a fizikát”.
Az egyenáramok témakörében fellelhető, a lényegi megértést akadályozó tévképzetek közül
néhány gyakran előforduló esetet érdemes megemlíteni.
Az egyenáramok témakörének alapfogalma az áram. Sok diák tudatának mélyén az áram nem
folyamatként (a töltések mozgásának folyamataként) hanem egyfajta anyagként,
szubsztanciaként jelenik meg. Ez a tévképzet tükröződik vissza pl. olyan kijelentésekben, mint:
„Vigyázzunk, mert a konnektorban áram van!”, az áramforrás (pl. telep, akkumulátor) „áramot
tárol” stb.
Az áram téves fogalmából következik, hogy a tanulók nem tesznek különbséget töltés,
töltéshordozó és áram között sem.
Gyakori probléma a középiskolában, hogy a diákok fogalmilag keverik az áramot és a
feszültséget. (pl. valamely kör áramát az áramforrás határozza meg, adott telep árama a telepre
jellemző állandó érték stb.) A feszültséget sokan az áram következményének tartják, vagy
egyfajta hajtóerőnek, ami ahhoz kell, hogy az áram áthaladjon az ellenálláson.
Az elektromos hálózatok ellenállással rendelkező elemeit összefoglaló néven „fogyasztóknak”
nevezzük. Ha az áramkört energetikai szempontból vizsgáljuk, az elnevezés szemléletes és
pontos. Probléma azonban, hogy a diák megragad az „áramhoz kötődő” gondolatkörben. Ebből
az a félreértés adódik, hogy az áramkörben egy ellenállás előtt és után az áram erőssége más,
hiszen az ellenállás „fogyasztja” az áramot.
Tipikus áramkörökkel kapcsolatos hiba a lokális szemlélet, miszerint a bekapcsoláskor a telepre
jellemző áram „kilép” az áramforrásból majd fokozatosan halad végig a vezetékeken egészen
addig, amíg visszatér a telepbe. A diákok többsége számára elképzelhetetlen az, hogy az áram
a bekapcsolás pillanatában, az egész körben egyszerre indul meg, és az egyes áramköri
335

elemeken átfolyó áram kezdettől fogva a hálózat egészéhez illeszkedik, pedig ez utóbbit kellene
elfogadtatni.
A tévképzetekkel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a gyerekben megragadó
naiv képek esetenként akár tankönyvekből, félreértett szuggesztív tanári hasonlatokból is
adódhatnak. Az 5.1. ábra például az Ohm törvényének ilyen tréfás illusztrációja. A törvényben
szereplő fizikai mennyiségeket mértékegységekkel jelölt emberkék jelenítik meg. A hízott
Ampert (áramot) Volt (a feszültség) próbálja átpréselni Ohm (ellenállás) által előidézett
szűkületen.

5.1. ábra: Az Ohm-törvény tréfás illusztrációja

A felsorolt gyakori tévképzetek felismerése és korrigálása nem egyszerű tanári feladat, hiszen
a problémák általában valamilyen, tudat alatt rögzült naiv szemléletre vezethetők vissza. A
tévképzetek feltérképezése a szakmódszertani kutatás fontos feladata, módszerei közt alapvető
a megfelelően kiválasztott tanulói csoportokkal íratott felmérő teszt.

5.2. Az elektromosság témakörének gyakorlati feldolgozása a középiskolában
A középiskolai fizikatanítás többi témaköréhez hasonlóan az egyenáramok tanításában is
meghatározó szerepe van, az alapvető szaktárgyi hitelességen túl, a helyi adottságoknak. Ebbe
beleértendő a diákok előzetes felkészültsége, érdeklődése, a rendelkezésre álló tantervi és azt
kiegészítő időkeret, egészen a szertár felszereltségéig. A témakör feldolgozásának tematikáját,
ütemezését, az ajánlott kísérleteket és didaktikai megoldásokat, továbbá az ajánlott tanulási
segédanyagokat (tankönyv, elektronikus tartalmak stb.) az iskola helyi tanterve és a tanár adott
osztályra vonatkozó tanmenete tartalmazza. A következőkben az elektrodinamika tartalmi
feldolgozásának útját mutatjuk be. Ennek során a hangsúlyt a témakör fogalmi csomópontjaira
összpontosítjuk, miközben függelékbe tett kiegészítésekkel, módszertani ajánlásokkal
kívánunk segítséget adni az egyes témák konkrét feldolgozásához.
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Az általános iskolai és középiskolai tananyag összekapcsolása
Az egyenáramok témakörének tanítását az általános iskolai előzményekre és a középiskolai
elektrosztatika fogalmaira és törvényeire építjük. Az általános iskolai ismeretek felidézése a
gyakorlatban nem könnyű. Ennek oka egyrészt az, hogy az eltelt idő alatt a diákok sokat
felejtenek, másrészt az, hogy a különböző általános iskolákból, osztályokból összejövő
középiskolások előismeretei lényeges eltéréseket mutathatnak. Az előismeretek tudatosítására
és felidézésére szükség van. Ha ezt elhagyjuk, és úgy teszünk, mintha tanítványaink eddig nem
is tanultak volna fizikát, hibázunk. Ezzel ugyanis azt sugalljuk, hogy eddigi tudásuk nem jó
semmire, tanulási erőfeszítéseik csak a „túlélés” miatt fontosak. Természetesen ez a szemlélet
átsugárzik a középiskolai fizikára is, ami rendkívül megnehezíti további tanítási munkánkat. Az
előismeretek szigorú számonkérése sem igazi megoldás, mert a diákok többségét inkább
riasztja, mint inspirálja a fizika tanulására. Talán a leginkább célravezető, ha a korábban tanult
fizikai alapok felidéző összefoglalása nem koncentráltan történik, hanem témakörönként.
Ajánljuk, hogy az áttekintést témáról témára, az alapvető kísérletek bemutatásával (az általános
iskolai kísérletek megismétlésével) kezdjük, tudatosítva a tanulókban, hogy itt még nem új
ismeretekről van szó. Az alapkísérletekből kiindulva frontális munkában célszerű összefoglalni
a korábban tanult fogalmakat, törvényeket. Ennek során a tanár érzékeli a hiányokat,
félreértéseket és szükség esetén megteszi a pontosításokat kiegészítéseket is. Az így rögzített
előzményekre már szerves folytatásként épülhet rá az új ismeretanyag.
5.2.1. Az áramkör
Diákjaink az általános iskolában már ismerkedtek az áramkörökkel. Megtanulták, hogy a
legegyszerűbb áramkör részei a telep, a vezetékek és a terhelést jelentő ellenállás/ellenállások
(fogyasztók). Ismerik az áram fogalmát, a feszültség és az áram mérését, valamint Ohm
törvényét. (A feszültség fogalma az általános iskolában még nem több mint az áramkör két
pontja közt mérhető paraméter, amelynek szerepe van az áram kialakulásában.) A középiskola
feladata a már meglévő általános iskolai ismeretek kiegészítése, a jelenségkör mennyiségi
leírásának lényegi bővítése.

Az áramforrás szerepe az áramkörben
Az áramkörben a töltésmozgást a tápegység biztosítja. Az általános iskolai előzmények alapján
ez a diákok számára a zsebtelepet, esetleg az anódpótló iskolai tápegységet jelenti. Az áramkör
és a tápegység fogalmának általánosabbá tételéhez, továbbá az elektrosztatika és az
egyenáramok témakörének összekapcsolására az áramkör tárgyalását egy speciális áramköri
kísérlettel célszerű kezdeni. Itt tápegységként az elektrosztatikából már ismert Van de Graaffgenerátort, „áramvezetőként” hurkapálcát vagy egyszerű spárgát használunk. A töltéseket
mozgásban tartó potenciálesést a vezető mentén elektroszkóp-lemezekkel mutatjuk ki.
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A kísérleti összeállítás
Valamilyen rossz vezetőt (pl. fapálca vagy zsineg) szigetelőállványra helyezünk, majd egyik
végét a szalaggenerátorhoz csatlakoztatjuk, a másik vége szabadon marad. A pálcára (vagy
zsinegre) félbehajtott alufólia-csíkokat (lovasokat) teszünk, ezekkel az elektroszkópokkal
mérjük a potenciált a pálca mentén. (Az elektroszkóp – ahogyan ezt az elektrosztatikában
hangsúlyoztuk – a potenciálról ad információt! [Budó: Kísérleti Fizika II. 160.§]) A
szalaggenerátort működésbe hozva azt tapasztaljuk, hogy a lovasok körülbelül egyformán
nyílnak ki, azaz a pálca mentén a potenciál nem változik. Ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy
a pálca eddig szabad végét leföldeljük! A megismételt kísérletben az alufóliacsíkelektroszkópok szétnyílása megváltozik, a legnagyobb a szétágazás közvetlenül a
szalaggenerátor után, majd ez a pálca földelt vége felé haladva egyre csökken. Az
elektroszkópok változó állása azt jelzi, hogy a pálca mentén a potenciál folyamatosan csökken,
miközben a töltések a generátortól a pálcán keresztül a földbe vándorolnak, azaz áram folyik.
Az áram létrejöttéhez potenciálesésre van szükség a pálca mentén. Ebből arra lehet
következtetni, hogy az elektromos tér 𝐸⃗⃗ térerősség vektora a potenciálesés irányába mutat és
mozgatja a töltéseket. Mivel a különböző előjelű töltéseket az elektromos mező ellentétes
irányba mozgatja, ezért az áram irányát is célszerű rögzíteni; megállapodás szerint a pozitív
töltések mozgásának irányát vesszük az áram irányának. Ez megfelel annak, hogy az áram
mindig a kisebb potenciálú hely felé folyik. (Érdemes hangsúlyozni, hogy az áramirány
egyezményes rögzítése még abban az időben történt, amikor a töltéshordozók anyagi
természetének azonosítása még nem történt meg, így nem tudták, hogy a fémekben negatív
elektronok mozgása jelenti az áramot. Kétségtelen, hogy a tanításban az áramirány történeti
konvenciójának fenntartása nehézséget jelent. Mivel azonban a kialakult formalizmus
megváltoztatása – elsősorban a műszaki szakirodalomban – rendkívüli bonyodalmakkal járna,
célszerű az iskolában is e konvenciókhoz alkalmazkodnunk. Emellett természetesen
hangsúlyoznunk kell, hogy a fémekben az áramot valójában elektronok mozgása jelenti, és meg
kell értetnünk, hogy az áramkör konvencionális árama lényegileg egyenértékű a negatív
töltések ellentétes irányú mozgásával. Azt is hangsúlyozzuk, hogy az áram, – bár
megállapodással rögzített „iránya” van – nem vektormennyiség, hanem előjeles skalár.)
A bevezető kísérlettel kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés a diákokban – az általános
iskolában tanultak nyomán-, hogy miként beszélhetünk áramról, amikor nincs áramkörünk?
Természetesen van áramkör. Az áramkörben a generátor látja el a telep funkcióját. A generátor
a szalag és a tengely közötti dörzselektromos töltésszétválasztás alapján működik. A generátor
szalagja általában pozitív töltésű a tengely negatív. Formálisan tehát úgy tekinthető, hogy a
generátor folyamatosan szállítja a pozitív töltéseket a generátor fém-burájára, ahonnan azok a
pálcán keresztül a földbe folynak. A generátor azonban csak úgy tudja a dörzselektromosan
szétválasztott töltéseket folyamatosan biztosítani, ha a tengelyén felszaporodó negatív
töltéseket is elvezetjük, azaz a generátor tengelyét földelni kell, különben a folyamat leáll. A
kísérleti összeállítás látható elemeit tehát a kettős földelés zárja teljes áramkörré.
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5.2. ábra: Van der Graaff-generátor egy fa pálcán keresztül leföldelve

A kísérlet pozitívuma az általános iskolában már megismert telepből és drótokból összerakott
áramkörökhöz képest az, hogy szemléletesen mutatja az áram és a potenciálesés kapcsolatát a
vezetőn, továbbá segít tisztázni a tápegység funkcióját az áramkörben. Fontos tudatosítani,
hogy minden tápegység működése (a jól ismert zsebtelepé is) hasonló a kísérletünkben szereplő
generátorhoz. Nem „előállítja” a töltéseket, csak külső energiát befektetve a különnemű
töltéseket szétválasztja, és pólusain összegyűjti. A Van de Graaff-generátort a motor működteti,
a telepeket a kémiai anyagok reakcióinak energiája „hajtja”, a háztartási elektromos energia
hálózatban a töltések szétválasztása a mechanikai energiával meghajtott generátorokban
történik.
Megjegyzés:
-

A bevezetés szintjén még nem érdemes, de később tisztázni kell, hogy a Van der Graaffgenerátor áramgenerátor, azaz finomabb közelítésben nem a közönséges telepeknek
megfelelő áramköri elem.

A fenti kísérletet természetesen érdemes összekapcsolni az általános iskolában tanult alapáramkör kísérleti felidézésével.
Feszítsünk ki 80-90 cm hosszú, kb. 80  ellenállású ellenálláshuzalt két szigetelő állvány közé!
Csatlakoztassuk a huzalt kis ellenállású vezetékekkel (röpzsinórokkal) laposelem két
pólusához! Az ellenálláshuzal mentén eső feszültséget 5 V méréshatárú demonstrációs
műszerrel mutathatjuk ki. Csatlakoztassuk először a műszer egyik bemeneti pontját fixen az
ellenálláshuzal egyik végére, míg a másik pontját krokodilcsipesszel, elcsúsztathatóan, az
ellenálláshuzalra! Ha a csúszó kontaktussal lassan távolodunk a rögzített csatlakozási ponttól,
a mérőműszer egyre nagyobb potenciálkülönbséget jelez.
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5.3. ábra: Ellenálláshuzal mentén eső feszültség kimérésére alkalmas összeállítás

Csatlakoztassuk a műszert két krokodilcsipeszes csúszó kontaktussal a vezetőre! A két
kontaktust egymástól távolítva vagy közelítve bemutatható, hogy a vezető bármely két pontja
között is feszültség van.
5.2.2. Az áramerősség és a feszültség, Ohm törvénye
A korábban tanult alapfogalmak átismétlése, kiegészítése, szükség esetén a korrekciója
kísérletekhez, mérésekhez vagy feladatmegoldáshoz kapcsolva lehet igazán hatékony. A
feszültség és áram kapcsolatát leíró, és ezáltal az elektromos ellenállást definiáló Ohm-törvényt
feltétlenül célszerű a mérés megismétlésével feleleveníteni, újra megtárgyalni. Az ellenállás,
illetve a fajlagos ellenállás fogalmához kapcsolódva tárgyalható az anyagok vezetőképesség
szerinti osztályozása. A középiskolában a vezetés fenomenologikus tárgyalását érdemes
kiegészíteni a töltések mozgásának elemi anyagszerkezetei értelmezésével.

Kísérlet
Feszítsünk ki szigetelő tartók közé kb. 1 m hosszúságú, 80-100  ellenállású ellenálláshuzalt,
majd 100-150 mA méréshatárú demonstrációs árammérő műszer közbeiktatásával
csatlakoztassuk kis ellenállású vezetékkel (röpzsinórral)
változtatható egyenfeszültségű feszültségforráshoz!
Változtatható feszültségforrásként megfelel három sorba kötött
laposelemre csatlakoztatott, kb. 13  -os, 5A-rel terhelhető
potenciométert is. (Alkalmazhatunk szabályozható tápegységet is, ha
rendelkezésünkre áll). Az ellenálláshuzalon eső feszültséget a huzal
két végpontjára párhuzamosan kötött voltmérő méri, az áram
értékét az ellenálláshuzal elé sorosan kötött árammérő mutatja.
5.4. ábra: A mérési összeállítás
A mérés megkezdése előtt beszéljük meg részletesen a diákokkal a kísérleti összeállítást, a
kísérlet végrehajtását (a vizsgált ellenálláshuzalra jutó feszültség változtatásának módját, illetve
a műszerek által mutatott értékeket). Ezután végezzük el a kísérletet! Növeljük lépésenként a
feszültséget, és jegyezzük fel az összetartozó feszültség-áramerősség értékeket! Az ezeket
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ábrázoló pontok, az origóból kiinduló egyenesre illeszkednek, tehát az áramerősség arányos a
feszültséggel. Ez Ohm törvénye:
𝐼~𝑈
Mivel a mért feszültség- és áramértékek egyenesre illeszkednek, az összetartozó értékpárok
hányadosa állandó. Az 𝑈/𝐼 hányados értékét a vezető ellenállásának nevezzük, jele 𝑅. Az
elnevezés arra utal, hogy minél nagyobb 𝑅 értéke, annál kisebb áram folyik a vezetőben adott
feszültség mellett. Azaz 𝑅, a huzal árammal szembeni ellenállását jellemzi. Az ellenállás
egysége az ohm (1Ω = 1V/1A).
Emelt szintű osztályokban az Ohm-törvény átismétlésére végzett kísérlet kapcsán érdemes
kitérni mérés-metodikai kérdésekre is. Mivel sem az áram-, sem a feszültségmérések nem
abszolút pontosak, az egyes értékpárokból képzett 𝑅 hányados értékei is eltéréseket mutatnak.
A mérés kiértékelése kapcsán érdemes megbecsülni mekkora lehet egy-egy adat hibája. Ezt
első közelítésként a mérőeszköz leolvasási hibája adja meg. Az így becsült hiba kétszeresével
rajzoljunk kis téglalapokat a mérési pontok köré! Ezek a téglalapok jelentik azt a tartományt
ahová mérési pont eshetett volna. Ha tudunk olyan egyenest húzni, amely valamennyi mérési
pont köré rajzolt téglalapocskán átmegy, akkor kijelenthető, hogy a feszültség arányos az
ellenálláson áthaladó árammal, és az arányossági tényező, azaz a vezeték ellenállása éppen az
egyenes meredeksége.

5.5. ábra: Ohm-törvény igazolása a hibák figyelembevételével. Az illesztett egyenes meredeksége (m) megadja
az ellenállás értékét.
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Megjegyzés:
-

A fizikai törvények matematikai alakjának megjegyzése gyakran
okoz problémát a tanulók egy részének. Ez akkor jellemző igazán,
ha a matematikai összefüggés gyakran használjuk átrendezett
alakjában is. Ilyen a feszültség (U) az áram (I) és az ellenállás (R)
kapcsolatát leíró Ohm-törvény. Mivel a diákok jelentős része
vizuális memóriáját használja legtöbbször, elterjedt tanári
gyakorlat, hogy a törvény megjegyzésének és a formula
átalakításának könnyítésére piktogramban jelenítik meg a
formulát. Az ábrán bemutatott rajz három mezőre osztott
háromszögbe írva adja meg az Ohm-törvény fizikai mennyiségeit.

5.6. ábra: Vizuális
segítség az Ohmtörvény
megjegyzéséhez

A rajzból kiolvasható bármelyik mennyiség kiszámítási módja, ha ismerjük a másik kettőnek
értékét. Ha a keresett mennyiséget a rajzból kiemeljük a helyéről, a kiemelt mennyiség, mint a
piktogramban maradó másik két mennyiség könnyen leolvasható relációja számítható ki, azaz
𝑈

𝑈

𝑅 = 𝐼 , U=IR, 𝐼 = 𝑅 . Az ehhez hasonló emlékezet-segítő piktogramok sok szakemberből
ellenérzést váltanak ki. Az ellenérzés jogos, ha értelem nélküli formális tanulást eredményez,
az Ohm-törvény tartalmi megtanulása tehát elmarad és helyette csak a számítási segítség marad
meg ideig-óráig a diák emlékezetében. Ha a tartalmi jelentés megvan, akkor a számítást segítő
piktogram elfogadható segítségnek minősül.

Hogy mérte ki Ohm a róla elnevezett törvényt, mai mérőeszközök
nélkül? (Fakultatív kiegészítő anyag) (EÁ1.)
Részletek >>>

5.2.3. Vezetők fajlagos ellenállása
A fajlagos ellenállás fogalmát kísérletekre alapozva vezetjük be. Az egyenes vezető huzalok
ellenállását mérve eredményként kapjuk, hogy az ellenállás egyenesen arányos a vezető
hosszával (𝑙), fordítottan arányos a keresztmetszetével (𝐴) és függ a fém anyagi minőségétől
(𝜌).
𝑅=𝜌

𝑙
𝐴

Az anyagi minőséget jelölő 𝜌 mennyiséget fajlagos ellenállásnak nevezzük. Ez az 1 m hosszú
1 mm2 keresztmetszetű huzal ellenállásának értékét adja meg, mértékegysége:
1

Ω ∙ 𝑚𝑚2
𝑚
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A fémhuzal fajlagos ellenállásának mérése (EÁ2.)
Részletek >>>

5.2.4. Az anyagok csoportosítása a fajlagos ellenállásuk alapján
A középiskolában tárgyalt mérési módszerrel a huzal alakú fémes vezetők ellenállása
egyszerűen mérhető. Amely anyagokból nem készíthető huzal alakú minta, azok fajlagos
ellenállásának mérése más módon történik, amivel a középiskolai elektromosságtanban nem
foglalkozunk. Tapasztalati tényként megállapítjuk azonban, hogy a különböző anyagok fajlagos
elektromos ellenállása széles skálán változik. A fajlagos ellenállás értéke alapján az anyagokat
három nagy csoportba osztjuk:
a fajlagos ellenállás értéke (Ωm)

csoport
első- és másodfajú vezetők (fémek és elektrolitok)

10-7 – 10-1

félvezetők

10-1 – 109

szigetelők

109 – 1018

A különböző csoportokba tartozó anyagok a töltéshordozók természetében, és a vezetés
mikromechanizmusában is eltérnek egymástól.
A vezetők egységnyi térfogatában sok könnyen mozgó töltéshordozó található. Tipikusan ilyen
anyagok a fémek és a grafit (elsőfajú vezetők).
A fémek töltéshordozók mozgásával értelmezett áramvezetésének egyszerű anyagszerkezeti
modelljét Paul Drude dolgozta ki fémek esetére. Az elterjedt Drude-modell némi módosítással
más vezetőkre is alkalmazható. A Drude-modell, a kémiai előismeretek alapján, a
gimnáziumban jól tanítható, ezért feltétlenül érdemes felvenni a fizika iránt érdeklődő
tanulócsoportok tanmenetébe, vagy szakkörön, fakultatív formában feldolgozni.

Áramvezetés fémekben: a vezetés Drude
modellje (EÁ3.)
Részletek >>>

Elektromos vezetők a szabad ionokat tartalmazó folyadékok (elektrolitok). Ezeket nevezzük
másodfajú vezetőknek. Az első és másodfajú vezetők vezetési mechanizmusa különböző.
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Áramvezetés folyadékokban (EÁ4.)
Részletek >>>

A
folyadékok
áramvezetésével
alapkísérletek (EÁ5.)

kapcsolatos

demonstrációs
Részletek >>>

Az elektrolit elektromos ellenállásának vizsgálata (EÁ6.)
(Emelt szintű érettségi mérés)
Részletek >>>

A félvezetők szerepe az elmúlt évtizedekben a modern technikában meghatározóvá vált.
Félvezetőkön alapul a modern elektronika, beleértve a számítógépeket, a multimédiás és
kommunikációs eszközök alapáramköreit, a napelemek működését, a LED-ekre épülő
világítástechnológiát és képernyőgyártást stb. A régmúlt történelmi korokat, amelyekről kevés
pontos, részletes ismeretünk van, az adott kor társadalom fejlettségét alapvetően meghatározó
csúcstechnológia anyagaival jellemezzük. Így kőkorról, bronzkorról, vaskorról beszélünk.
Ezen logika szerint korunkat joggal nevezhetjük a félvezetők korának. Érthető tehát, hogy a
félvezető anyagok vezetési sajátságainak és a legfontosabb alkalmazásoknak a középiskolai
fizika órákon szerepelnie kell. Ezzel a fizikatanárok döntő többsége elvileg egyetért, a
problémát a feladat gyakorlati megoldása jelenti. A félvezető-fizika igazi megértéséhez komoly
kvantummechanikai alapismertek szükségesek, ami a középiskolában hiányzik, így meg kell
elégednünk az alapok egyszerűsített kvalitatív szintű tárgyalásával, és néhány közismert
alkalmazás bemutatásával, működésének egyszerűsített magyarázatával. Ilyen tartalmú fejezet
tantervi beillesztésére lehetőség van az anyagok vezetőképességének tárgyalásához
kapcsolódva. A félvezetők mikroszerkezetének és áramvezetésének alapszintű tárgyalása során
a kémia tantárgyban tanultakra építhetünk. A témakör néhány tanórára korlátozott kerete az
érdeklődő diákok számára szakköri foglalkozásokkal, fakultatív projektmunkákkal bővíthető.

Tiszta félvezetők elektronszerkezete és áramvezetése (EÁ7.)
Részletek >>>
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Szennyezett félvezetők elektronszerkezete és áramvezetése (EÁ8.)
Részletek >>>

A p-n átmenet és gyakorlati alkalmazásai (EÁ9.)
Részletek >>>

Ajánlott kísérletek, mérések félvezetőkkel (EÁ10.)
Részletek >>>

Szigetelők azok az anyagok, amelyekben nincsenek olyan töltéshordozók, amelyek a külső
elektromos tér hatására mozgásba tudnának jönni. A szigetelőanyagok elektromos
viselkedésének kvalitatív szintű szerkezeti magyarázatában a kémiából tanultakra
támaszkodhatunk.

Elektromosan szigetelő anyagok szerkezete (EÁ11.)
Részletek >>>

5.2.5. Tápegység (áramforrás)
Az áram fenntartásához folyamatos energiabefektetéssel biztosítani kell a pozitív és negatív
töltések térbeli szétválasztását. A szétválasztott töltések keltik az elektromos mezőt, ami a
vezetőben mozgásba hozza a töltéshordozókat. Az áram addig marad fenn, ameddig van
elektromos tér, azaz valamely külső hatás folyamatosan biztosítja a töltésszétválasztást. A
bevezető kísérletben ezt a szalaggenerátor dörzselektromos hatása biztosította. Különböző
tápegységek (áramforrások) esetén más és más a töltésszétválasztó mechanizmus, és különböző
a töltésszétválasztás munkáját fedező külső (nem elektromos természetű) energiaforrás is. Az
egyenáramokkal végzett iskolai kísérletekhez általában ún. elektrokémiai áramforrásokat,
galvánelemeket (telepek, akkumulátorok) használunk. Itt a töltések folyamatos szétválasztását
elektrokémiai reakciók energiája fedezi. Ritkábban ún. anódpótló elektronikus tápegységet
alkalmazunk, ami a hálózati váltófeszültséget alakítja át egyenfeszültséggé.
Gyakorlati felhasználás szempontjából növekvő jelentőségű egyenfeszültségű áramforrás a
napelem és a tüzelőanyag-elem. Ezek bevitele az iskolai tananyagba egyre fontosabbá válik.
Az előbbi a napsugárzás energiáját hasznosítja, az utóbbi egyes kémiai reakciók (pl. hidrogén
és oxigén egyesülése vízzé) energiáját alakítja közvetlenül elektromos energiává. A különböző
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áramforrások működési mechanizmusa eltérő, de az áramkörben betöltött szerepe azonos. A
középiskolai törzsanyagban erre összpontosítunk. Az egyes áramforrások működésének
részletei érdekesek, de a szűk időkeretek miatt csak emelt szintű osztályokban vagy kiegészítő
szakköri foglalkozásokon tudunk velük foglalkozni. Az áramforrások jellemzésére a terheletlen
telep sarkai közt mérhető maximális feszültséget (U0) használjuk., amit gyakran elektromotoros
erőként (ε) emlegetünk. (Itt meg kell jegyezni, hogy az elektromotoros erő elnevezés nem
igazán szerencsés, mert nem erő jellegű mennyiség. Tulajdonképpen a telepben működő
töltésszétválasztó folyamat munkavégző képességét jellemzi. A tápegységek másik fontos
jellemzője az ún. „belső ellenállás” (Rb). Értéke az áramot leadó terhelt telep működésére
jellemző. A folyamatos áram fennmaradásának feltétele, hogy a telep belsejében folyamatos
legyen a pólusok töltésutánpótlása. A töltéshordozók mozgása a telep belsejében sem
akadálymentes. Ezt a belső akadályozó hatást, a vezetékek ellenállásának mintájára a telep
belső ellenállásával írjuk le. A telepen átfolyó áram és a belső ellenállás szorzata a telep
belsejében fellépő belső feszültségesés, A belső feszültségesés miatt a terhelt telep sarkai közt
mérhető ún. kapocsfeszültség (Uk) kisebb, mint a terheletlen telep esetén mérhető maximális
feszültség (elektromotoros erő). A terhelt telep kapocsfeszültsége (Uk) a körben folyó áram
értékétől függően változik, ezért nem a telep kizárólagos jellemzője.
Az elektromotoros erő és a telep belső ellenállása, valamint a kapocsfeszültség formálisan
könnyen megtanulható, lényegét tekintve azonban nehezen megérthető fogalmak.

Az elektromotoros erő, a kapocsfeszültség és a belső ellenállás tanítása a középiskolában
Egyszerű kísérlettel bemutatható, hogy a terheletlen és a terhelt
(áramot leadó) telep sarkai közt eltérő a mérhető feszültség.
Állítsuk össze a rajzon bemutatott kapcsolást!
A zsebtelepre árammérő közbeiktatásával csatlakoztassunk
párhuzamosan kötött foglalatokba éppen csak beillesztett öt
nagyobb teljesítményű zsebizzót, vagy kerékpárizzót! A telep
sarkai közé (az izzókkal párhuzamosan) kapcsoljunk
feszültségmérőt! Amíg az izzók nincsenek érintkezésig
becsavarva a foglalatokba, a körben nem folyik áram, a voltmérő
a telep elektromotoros erejét méri. Ezután csavarjuk be sorra a
lámpákat és minden újabb lámpánál jegyezzük fel a műszerek
állását.
5.7. ábra: Kapcsolás a telep
A mérési adatok mutatják, hogy a telep kivezetésein mért.
paramétereinek
kapocsfeszültség (amely egyben az izzókon eső feszültség is) a
meghatározásához
párhuzamosan kötött izzók számával csökken, míg az áram
erőssége nő. A kísérleti eredmények elemzése során vezetjük be
a telepet jellemző belső ellenállás fogalmát (𝑅𝑏 ). Ha ugyanis az áramkör zárt, a töltéseknek az
áramforráson is át kell menniük, ami szintén ellenállással (belső ellenállás) vehető figyelembe.
I áramerősség esetén a belső ellenálláson 𝑅𝑏 𝐼 feszültség esik. Ezt nevezzük belső feszültségnek
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(𝑈𝑏 ). A telep elektromotoros erejével (𝜀 ) a belső feszültség és a külső ellenállásokon eső
kapocsfeszültség összege tart egyensúlyt:
𝜀 = 𝑅𝑏 𝐼 + 𝑅𝑒 𝐼
innen az áramra adódik
𝐼=

𝜀
𝑅𝑏 + 𝑅𝑒

Ebből az Re (eredő) ellenállásra eső feszültség, vagyis a kapocsfeszültség
𝑈𝑘 = 𝜀 − 𝑅𝑏 𝐼 =

𝜀
𝑅
𝑅𝑏 + 𝑅𝑒 𝑒

Ábrázolva az 𝑈𝑘 (𝑅𝑒 ) és az 𝐼(𝑅𝑒 ) függvényeket, látható, hogy a külső eredő terhelésnek (𝑅𝑒 )
két kitüntetett értéke van, az 𝑅𝑒 = ∞ és az 𝑅𝑒 = 0.
𝑅𝑒 = 0 esetén az áram maximális, ez az ún. rövidzárási áram (𝐼𝑅 ). Ekkor az áram munkája az
áramforráson belül alakul át hővé. Ennek nagysága még kis belső ellenállás esetén is jelentős
lehet, amitől az áramforrás tönkre mehet.
𝑅𝑒 = ∞ esetén a kapocsfeszültség lesz maximális, ez az ún. üresjárási feszültség, értéke
megegyezik az elektromotoros erővel. Végtelen ellenállást megszakított áramkör esetén
kapunk.
Megjegyezzük, hogy a belső ellenállás és az elektromotoros erő meghatározása általában nem
a 𝑈𝑘 (𝑅𝑒 ) és 𝐼(𝑅𝑒 ) grafikonok alapján történik. Egyszerűbb az 𝑈𝑘 (𝐼) függvény elemzése, hiszen
az
𝑈𝑘 = 𝜀 − 𝑅𝑏 𝐼
összefüggés alapján ekkor az adatok egy egyenesre illeszkednek, melynek meredeksége adja a
belső ellenállás mértékét, y tengelymetszete pedig az elektromotoros erőt (emellett x
tengelymetszete még a rövidzárási áramot is mutatja) (lásd ábra).

5.8. ábra: Az áramerősség és a kapocsfeszültség a külső eredő terhelés függvényében (Rb = 1Ω és ε = 4V esetén).
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5.9. ábra: A kapocsfeszültség az áramerősség függvényében

Fogalmi, megértési nehézségek az egyenáramú
feszültségviszonyainak tanítása során (EÁ12.)

áramkör

Részletek >>>

Az áramforrás paramétereinek vizsgálata (Emelt szintű érettségi mérés)
(EÁ13.)
Részletek >>>

Galvánelemek (Kiegészítő anyag szakköri feldolgozásra) (EÁ14.)
Részletek >>>

Egy különleges áramforrás: a termoelem (Kiegészítő szakköri
tananyag) (EÁ15.)
Részletek >>>

Modellek, amik segíthetik az az áramkör „működésének” megértését
(EÁ16.)
Részletek >>>
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Inzelt György: Régi-új áramforrások: a tüzelőanyag-elemek Fizikai
Szemle 2004/8
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0408/inzelt0408.html

5.2.6. Elektromos hálózatok
Az általános iskolában telepből és néhány ellenállásból álló egyszerű áramkörökkel
foglalkozunk. A hangsúly a kapcsolási rajz és a valóságban összerakott hálózat kölcsönös
megfeleltetésén, egyszerű mérések elvégzésén és az Ohm-törvény alapján elvégezhető
egyszerű számításon van. A középiskolában megkülönböztetjük a telep elektromotoros erejét
és a terhelt telep kapocsfeszültségét. Ohm törvényét kiterjesztjük a teljes áramkörre, azaz
esetenként számolunk a telepek belső ellenállásával is. A gimnáziumban a hálózatok már
elágazók, tartalmazhatnak különböző sorosan és párhuzamosan kötött ellenállásokat, esetleg
több telepet is. A hálózatokra vonatkozóan tanított két Kirchhoff-törvény a stacionárius áramok
alapvető sajátosságát tükrözik, azaz a töltésáramlás kontinuitását és az elektromos tér
konzervatív voltát.

Kirchhoff-törvények kísérleti demonstrációja (EÁ17.)
Részletek >>>

A Kirchhoff-törvények és az Ohm-törvényt felhasználva egyszerű számítási feladatként adódik
az eredő ellenállás számítása soros és párhuzamos kapcsolások esetén.
Soros kapcsolás esetén a 𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 , hiszen töltés sehol sem halmozódik fel, keletkezik, vagy
semmisül meg az áramkörben és az áram stacionárius. A soros kapcsolásban a feszültségek
összeadódnak 𝜀 = 𝑈1 + 𝑈2 ami a feszültség definíciójából és az elektromos tér
konzervativitásából adódik. Felhasználva az Ohm-törvényt az egyes ellenállásokra (𝑈𝑖 = 𝑅𝑖 𝐼𝑖 ),
az eredő ellenállásra a következő összefüggést kapjuk:
𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2
Párhuzamos kapcsolás esetén a töltésmegmaradásból (és abból, hogy stacionárius áramról van
szó) az 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 összefüggésre jutunk. Ha elhanyagoljuk a vezetékek ellenállását, akkor a
vezetékeken nem esik feszültség, és így mindkét ellenálláson azonos feszültség esik. Ebből 𝜀 =
𝑈1 = 𝑈2 következik, amiből az Ohm-törvény segítségével a már ismert
1
1
1
=
+
𝑅 𝑅1 𝑅2
összefüggésre juthatunk.
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A középiskolában fontos, hogy az átlagos diák számára követhető, nem túl bonyolult
hálózatokat tárgyaljunk. Alapszinten a kapcsolási feladatok lépésenként visszavezethetők
sorosan, illetve párhuzamosan kapcsolt ellenállásokra. Amikor ez nem lehetséges a Kirchhofftörvények alkalmazása jelenti a megoldást.
A hálózatokkal kapcsolatos számítási feladatok eredményét érdemes rendszeresen kísérletileg
is ellenőrizni. A számítások és a mérések összekapcsolása az érettségi feladataiban is többször
megjelenik.

Emelt szintű érettségi mérések: (EÁ18.)
Izzólámpa ellenállásának vizsgálata (2006)
Ellenállások párhuzamos kapcsolása (2008)
Részletek >>>

Feszültségosztó potenciométer vizsgálata (EÁ19.)
Részletek >>>

5.3. Az áram hőhatása: a Joule-hő
Hétköznapi tapasztalataink szerint áramjárta vezetőt tartalmazó eszközeink (pl. izzólámpa,
motor, vagy bonyolult áramköröket tartalmazó berendezéseink (pl. számítógép stb.) működés
közben melegszenek. A töltésáramlás fenntartása a vezetőben munkavégzést kíván. Az
áramforrás munkát végez az áramkörben, melegíti a vezetőt, miközben saját energiája fogy. A
telep által végzett munka (a telep elhasznált energiája) a fémes vezető termikus belső energiáját
növeli (és hőként disszipálódik a környezetben). Az áramjárta vezető hőhatása (a vezető által
a környezetnek adott idő alatt leadott energia az ún. Joule-hő) az elektromos munkavégzésből
kiindulva és az energiamegmaradást, valamint a termodinamika első főtételét felhasználva
meghatározható.
Legyen a terhelésen áthaladó áram erőssége 𝐼, a terhelés két végpontja közt mért feszültség 𝑈!
Az elektromos tér munkája, amíg a q töltést U feszültség ellenében átjut a terhelő ellenálláson:
𝑊 =𝑞∙𝑈
Stacionárius áram esetén az ellenálláson 𝑞 = 𝐼 ∙ 𝑡 töltés halad át 𝑡 idő alatt, amiből a munkára
𝑊 = 𝐼𝑈𝑡
adódik.
Ohm törvényének felhasználásával kapjuk az R ellenállású terhelésen végzett elektromos
munkára (Joule-hő) az ismert formulákat:
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𝑊 = 𝐼 2 𝑅𝑡 =

𝑈2
𝑡
𝑅

A Joule-hő fenti formulájának kvalitatív szintű kísérleti igazolására látványos kísérletek
végezhetők. A Joule-hő mérőkísérlettel is igazolható, de ez általában meghaladja az általános
tantervű osztályok rendelkezésre álló időkeretét, ezért a fizika iránt érdeklődő tanulók számára
szakköri mérésként ajánlott.

A Joule-hővel kapcsolatos ajánlott kísérletek (EÁ20.):
- Hőfejlődés sorban és
(demonstrációs kísérlet)

párhuzamosan

kötött

ellenállásokon

- A hőteljesítmény és az áramerősség kapcsolata (szakköri
mérőkísérlet)
Részletek >>>

Mindennapi gyakorlati jelentősége van annak, hogy ismerjük a különböző háztartási
energiafogyasztók elektromos teljesítményét, azaz az áramkörből egységnyi idő alatt kivett
munkát:
𝑊
𝑈2
2
𝑃=
=𝑈∙𝐼 = 𝐼 𝑅 =
𝑡
𝑅
Ennek segítségével tudjuk ellenőrizni villanyszámlánkat és el tudjuk dönteni, hogy adott
maximális áramerősségre tervezett biztosíték esetén a háztartásban hány ismert erősségű
elektromos készülék használható egyszerre.

5.4. Az áram vegyi és biológiai hatása
5.4.1. Elektrolitok vezetése, Faraday-törvények
Az elektromos áram hatásai közül elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos az áram
vegyi és biológiai hatása. A két hatás szoros kapcsolatban áll. Az elektromos áram hatása az
élő szervezetekre döntően az áram vegyi hatásán alapul. Áram hatására az élő szervezet
sejtanyagaiban olyan kémiai változások mehetnek végbe, amelyek az élettani folyamatokat
befolyásolják.
Az elmúlt évtizedekben a középiskolai fizika és kémia tananyagban egyaránt hangsúlyosan
szerepelt az áram vegyi hatása, Faraday elektrolízis-törvényei. Sajnálatos, hogy az óraszámok
csökkenésének eredményeképpen, a témakör mind a gimnáziumi fizika, mind a kémia
alaptantervekből kimaradt. Ennek ellenére javasoljuk, hogy legalább emelt szintű
tanulócsoportok esetén, témakör tudományelméleti jelentősége, továbbá a fizika, a kémia és a
biológia kapcsolódásának bemutatása és a gyakorlati alkalmazások széles köre miatt szorítsunk
351

helyet számára az iskola helyi tantervében. A következőkben a témakör fizikatanítás
szempontjából alapvetőnek tekinthető tartalmaival foglalkozunk, támaszkodva a kémiában
anyagszerkezetből tanultakra.
A megelőző kémiai tanulmányaik során a diákok részletesen foglalkoztak ionvegyületek, illetve
poláros molekulájú anyagok oldódásával vízben. Tudják, hogy a tiszta víz dipólusmolekuláinak hatására a kristályos ionvegyületek pozitív és negatív ionokra esnek szét és ún.
hidrátburoktól körülvéve a víz részecskéi közé keverednek. Mivel a pozitív és a negatív töltések
összege megegyezik, a folyadék makroszkopikusan nem mutat töltést. Ha az ilyen oldatba két
fémelektródát merítünk és vezetékekkel telep ellentétes polaritású sarkaihoz kapcsoljuk őket,
akkor a körben áram folyik. A fémes vezetőkben szabad elektronok a töltéshordozók, a
folyadékban azonban a pozitív és negatív töltésű ionok irányított mozgása eredményezi az
áramot. A pozitív ionok a negatív polaritású elektróda felé, a negatív töltésűek a pozitív
elektróda felé vándorolnak. Az áramvezetés és az ionvándorlás közti kapcsolat kísérleti
igazolására színes ionokat tartalmazó elektrolitokkal végzett demonstrációs kísérletek
szolgálnak.
Az elektródákhoz érkező ionok és az elektródák felülete közti töltésátmenet következik be. Az
negatív elektródán (katód) az odavándorló pozitív töltésű ionok elektront vesznek fel a fémből.
Az elektronhiányos elektródán (anód) a negatív töltésű ionok (anionok) elektronokat adnak le
a fémnek. Az időegység alatt leadott, illetve felvett elektronok száma megegyezik. Az
elektronleadással, illetve felvétellel az ionok kémiai természete megváltozik, semleges
atomokká, illetve semleges atomcsoportokká ún. gyökökké alakulnak át. A semleges atomok
általában kiválnak az elektródákon, a semleges gyökök – mivel kémiai értelemben nem stabil
atomcsoportok – reakcióba lépnek az elektród anyagával, vagy az oldószer molekuláival. Az
elektródákon tehát áram hatására kémiai anyagátalakulás (kémiai reakció) történik. Ezt a
folyamatot nevezzük elektrolízisnek Az elektrolízis során bekövetkező konkrét kémiai
folyamatok az elektródák anyagától és az elektrolit anyagösszetételétől függenek, értelmezésük
lényegében kémiai probléma. Fizikai szempontból az az érdekes számunkra, hogy mi az
általános összefüggés áram erőssége és a kivált anyagmennyiségek között.
A kérdésre a 19. sz. első felében Michael Faraday adott választ. Kutatásainak eredményeit két
törvényben fogalmazta meg.

M. Faraday eredeti cikke: “Az elektrokémiai bomlásról”, In
Philosophical Transactions of Royal Society, 1834
https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/faraday.html

Faraday első törvénye szerint az elektrolízis során kiváló anyagok m tömege arányos az
elektrolizáló áram erősségével (I) és az elektrolizálás időtartamával (t), azaz 𝑚 ~𝐼 ∙ 𝑡 .
Konkrét anyagra vonatkoztatva
𝑚 =𝑘∙𝐼∙𝑡
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ahol az k arányossági tényező az egyes anyagok ún. elektrokémiai egyenértéke, szemléletesen
az adott anyagból egységnyi idő és áramerősség esetén kivált tömeg számértéke.
Faraday második törvénye az elektrolízis során azonos körülmények közt kiváló anyagok
kémiai mennyiségét hasonlítja össze. Kimondja, hogy az elektrolízis során azonos áramerősség
és azonos idő alatt kémiailag egyenértékű anyagmennyiségek válnak ki. A törvényt gyakran az
anyagkiválásban szerepet játszó töltésmennyiséggel fejezzük ki. Eszerint az Avogadro-számnyi
(6⋅1023 db) elektron, azaz (Q = I⋅t = 96 500 C-nyi össztöltés) elektródákon történő áthaladása
esetén minden anyagból a kémiából ismert ún. grammegyenérték-tömegnyi mennyiség válik ki.
Az elektrolízis jelensége és Faraday törvényei elvi jelentőségűek abból a szempontból, hogy
bizonyítják a kémiai anyag és az elektromos töltés hasonlóan atomos természetét.
Elektrolízissel történő vízbontás kísérletét elvégezve és mérve a kivált gázok térfogatát, az
elektrolizálás idejét és az áram erősségét iskolai körülmények közt meghatározhatjuk az
elektron töltését. Az eredmény nagyságrendje egyezik a Millikan-féle méréssel meghatározott
elemi töltés értékével.

Az elemi töltés értékének közelítő meghatározása
elektrolitikus vízbontással (fakultatív szakköri mérés)
(EÁ21.)
Részletek >>>

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazása
Az elektrolízis, azon túl, hogy fizikai-kémiai alapjelenség, fontos technológiai eljárás is.
Elsősorban a fémiparban van meghatározó jelentősége. Az alumínium-gyártás alapfolyamata
az elektrolízis. A tisztított alumínium-oxidot (timföldet) megolvasztják, majd az olvadékot
elektrolizálják. A katódon tiszta fém alumínium válik ki. Az elektrolízis alkalmazható egyes
fémek tisztítására (pl. a réz rafinálása), fémbevonatok kialakítására stb.
Az elektrolízist a vegyszergyártásban is alkalmazzák. Így állítanak elő például a kősóból klór
gázt (Cl2) és nátron-lúgot (NaOH). A kősót vízben feloldják, majd az oldatot grafit és higany
elektródák közt elektrolizálják. Az elektrolízis során a negatív polaritású higany-katódon
nátrium válik ki, ami azonnal beoldódik a higanyba és ún. amalgám-ötvözetet alkot, a grafit
anódon klórgáz fejlődik. A klórt az anódtérből kivezetve hasznosítják. A folyékony higanyamalgámot az elektrolizáló kádból kifolyatva vízzel reagáltatják. A higanyban oldott nátrium
ugyanúgy bontja vizet, mint a szilárd Na-fém. A kémiai reakció során hidrogén gáz szabadul
fel és nátrium-hidroxid vizes oldata keletkezik, a tiszta higany visszamarad és újból
felhasználható.

353

5.5. Az áram mágneses hatása
Előzmények
A mágnességgel – főként a mágneses játékokon keresztül – a legtöbb gyerek, már óvodás
korban ismerkedni kezd. Kisiskolás korban már tanári irányítás mellett kísérletekkel folytatódik
a jelenségek tudáselemekké alakítása. Megismerkednek a rúdmágnessel, patkómágnessel, az
iránytűvel. Kitapasztalják a mágneses kölcsönhatás alapeseteit a mágnes – mágnes
kölcsönhatást, ami lehet vonzó vagy taszító, aszerint, hogy miként irányítjuk egymás felé a
mágneseket, de tapasztalják azt is, hogy mágnes és vas között mindig vonzás ébred.
Az általános iskolában jelenségként tárgyaljuk az egyenáramok mágneses hatását, az áramjárta
vezető és permanens mágnes, az áram és áram közti kölcsönhatást. A jelenség bemutató
alapkísérleteket a legfontosabb gyakorlati alkalmazások (elektromágnes, egyszerű motor)
megismerése követi.
Az általános iskolai tananyagot célszerű felidéző kísérletek bemutatásával, értelmezésével
összefoglalni, rendszerezni. (Ajánlott, hogy az egyszerű mágneses kísérleteket ne a tanár
végezze, hanem előzetes tanári útmutatás alapján a vállalkozó diákok. A tanár feladata a
kísérletek frontális feldolgozásának vezetése, a tapasztalatok egyértelmű összegzése,
megfogalmazása)

Bevezető magnetosztatikai alapkísérletek (EÁ22.)

Részletek >>>

Itt jegyezzük meg, hogy az utóbbi években a kereskedelemben a legkülönbözőbb alakban
vásárolhatók igen erős nióbium alapú kerámia-mágnesek, amelyek egyszerű és látványos
iskolai kísérleteket tesznek lehetővé. A kerámia-mágnesekkel végezhető kísérletek
természetesen nemcsak az általános iskolai alapjelenségekre korlátozódnak, hanem
középiskolai tananyag során is jól felhasználhatók.

Egyszerű kísérletek mágnesekkel, Fizikai Szemle 2006/11. 371.o.
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0611/juhasz0611.html
Videóösszeállítás:
http://ttomc.elte.hu/kiadvany/egyszeru-kiserletekmagnesekkel

A mágneses alapjelenségek összefoglalásakor természetesen adódik a párhuzam keresése az
elektrosztatika alapjelenségeivel. A hasonlóságok felidézése mellett mindenképpen fel kell
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hívni a figyelmet az alapvető különbség hangsúlyozására is. Alapvető különbség, hogy a kétféle
elektromos töltés könnyen szétválasztható, két különböző test közt megosztható. A mágneses
pólusok azonban nem választhatók szét! Ennek meggyőző kísérleti bizonyítékát a melléklet
mágneses alapkísérletei közt találjuk.

A Föld mágneses tere (EÁ23.)

Részletek >>>

Az áram által keltett mágneses mező
A mágnességtan középpontjában az a felismerés áll, hogy nemcsak az állandó mágnesek,
hanem az áramok/mozgó töltések is mágneses mezőt hoznak létre maguk körül.

Alapkísérletek az áramok
bemutatására (EÁ24.)

mágneses

terének

Részletek >>>

Az általános iskolában az áramvezetők körül kialakuló mágneses teret jelenség-szinten
tárgyaljuk, és az áram mágneses terének néhány gyakorlati alkalmazását mutatjuk be. A
középiskolában az alapjelenségeket bemutató kísérleteket megismételjük, majd a tanulócsoport
szintjéhez igazodva a kvalitatív fogalmakat, törvényeket matematikai formalizmussal
egészítjük ki. Ez utóbbi teszi lehetővé, hogy elemi számításokon keresztül érzékeltethessük a
fizikai alapok és a gyakorlati alkalmazások kvantitatív kapcsolatát.
A mágneses mezőt az elektromos mezőnél bevezetett fogalmakkal analóg módon jellemezzük
(pl. mágneses erővonalak, mágneses fluxus). A témakörben kiemelt szerepe van a Lorentzerőnek, mind fogalmilag, mind alkalmazások szempontjából.
⃗⃗⃗)
5.5.1. A mágneses indukció-vektor (𝑩
A mágneses alapjelenségek kísérleteken keresztül történő átismétlése, továbbá a vasreszelékkel
kísérletileg kirajzoltatott mágneses erővonalak vizuális hasonlósága az elektromos tér
erővonalaihoz, magától értetődően fogadtatja el a tanulókkal a mágneses mező létezését,
valamint azt, hogy a mágneses tér is vektormezővel jellemezhető. További feladat a mágneses
mező „térerősségét” jellemző fizikai mennyiség bevezetése. A feladat azonban nehezebb, mint
az elektrosztatikus tér esetén. Ott egyértelmű volt, hogy a mezőt pontról pontra azzal az erővel
jellemezzük, ami az odahelyezett egységnyi pozitív töltésű próbatestre hat. Az
elektrosztatikában szemléletes, jól megérthető a mezőt jellemző, erőhatásból származtatott
vektormennyiség „térerősség” elnevezése is. A mágneses mező esetén a problémát az adja,
hogy mágneses monopólus jelen tudásunk szerint nem létezik, csak mágneses próba-dipólust
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használva tesztelhetjük a mező pontjait. A mező a próbadipólra nem egyszerűen erővel, hanem
forgatónyomatékkal hat. A forgatónyomaték mért értéke pedig nemcsak a mező adott pontjának
helyétől, hanem az odahelyezett dipólus irányításától is függ. Középiskolai szinten ennek az
irányfüggésnek a figyelembevétele nem egyszerű feladat. A problémát jelent, hogy az
irányfüggés matematikai leírásához hiányoznak az előismeretek. A mágnességtan általános
törvényeit kifejező matematikai összefüggések vektoregyenletek, ahol az irányoknak
meghatározó szerepe van. A törvények általános felírása és értelmezése a vektoriális és skaláris
szorzat biztos kezelését igényli. A hiányokat kénytelenek vagyunk speciális esetekre
vonatkozóan egyedileg rögzített irányszabályokkal pótolni.
A vektoralgebra csak érintőlegesen szerepel, a vektoranalízis teljesen hiányzik a gimnáziumi
matematikai tananyagból. Ez azt jelenti, hogy minden vektoriális szorzattal leírható fizikai
törvényt egyedi gyakorlati szabályok megtanításával kell használhatóvá tenni. Például az 𝐹⃗ =
⃗⃗ alakú vektoriális szorzat esetén az alábbiak szerint járunk el:
𝐴⃗ × 𝐵
⃗⃗
1. Tapasztaljuk, hogy az 𝐹⃗ vektor mind A-ra mind B-re merőleges és nagyságát, ha 𝐴⃗ és 𝐵
merőlegesek egymásra A és B értékének összeszorzásával kapjuk meg: 𝐹 = 𝐴𝐵.
2. Ezután az 𝐹⃗ vektor irányát megállapodással, a jobbkéz-szabállyal definiáljuk. 𝐹⃗
⃗⃗-re, miközben az összeszorzandó 𝐴⃗, 𝐵
⃗⃗ vektorok sorrendje
merőleges mind 𝐴⃗-ra, mind 𝐵
⃗⃗ vektorok egymáshoz viszonyítva ún. jobb-sodrású
olyan kell legyen, hogy 𝐹⃗ , 𝐴⃗ és 𝐵
rendszert alkotnak.
⃗⃗
3. Emelt szintű tanulócsoportban ezután értelmezhetjük az 𝐹⃗ erő nagyságát, ha az 𝐴⃗ és 𝐵
vektorok α szöget zárnak be: 𝐹 = 𝐴𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝛼.
4. Az irányt ebben az esetben is a 2. pontban leírtak szerint állapíthatjuk meg.
Nem emelt szinten tanuló osztályokban általában csak egyszerű speciális eseteket tárgyalunk.
Itt a problémák kezelésére elegendő a fenti lépések közül az első kettő használata. A
tapasztalatok szerint az irányok meghatározása még így is gyakran jelent problémát azok
számára, akiknek geometriai térszemlélete gyengébb. A jobbkéz-szabály begyakoroltatása
ilyen esetekben nehéz, ezért időt kell rá szánni. Ha ez elmarad, a tanulók a későbbiekben nem
képesek megérteni számos hétköznapi elektromos eszköz működését sem. Az irányokat
megadó speciális szabályok (jobbkéz-szabály, marok-szabály, balkéz-szabály) alkalmazását az
is nehezíti, hogy kezdők számára könnyen összekeverhetők.
⃗⃗ mágneses indukcióvektor, mint térjellemző bevezetésének több lehetséges útja van. Fizikai
A𝐵
szempontból bármelyik elfogadható, de egyik sem igazán könnyű. Mindegyiknek vannak
előnyei és nehézségei is. A következőkben az indukcióvektor bevezetésére négy alternatív
lehetőséget vázolunk fel. Mindegyikre találunk példát a hazai és külföldi tankönyvben egyaránt.

5.5.1.1. A mágneses indukcióvektor bevezetése mágneses pólusok közti erőmérésre alapozva
Kísérletileg igazolható tapasztalat, hogy egyenes rúd-mágnesek északi vagy déli pólusai mindig
a rúd legvégén éreztetik hatásukat. A mágnes két pólusát nem lehet ugyan szétválasztani, de
igaz, hogy elegendően hosszú mágnespálcák esetén két egymáshoz közel vitt pólus közti fellépő
erős taszító- vagy vonzóerő mellett a sokkal távolabb lévő pólusok hatása elhanyagolható. Ilyen
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egyszerűsítő feltételek esetén a mágneses pólusok közti kölcsönhatás kísérletileg kimérhető.
Mind az elektromos ponttöltések közti kölcsönhatást kimérő Coulomb, mind a gravitációs
erőtörvényt eredményesen vizsgáló Henry Cavendish foglalkozott hosszú mágnestűk pólusai
közti erők vizsgálatával is. Mindketten az általuk jól ismert torziós erőmérést alkalmazták és
egymástól függetlenül arra az eredményre jutottak, hogy a mágneses pólusok közti ható erő
hasonló reciproknégyzetes távolságfüggést mutat, mint az elektromos töltések közt ható
Coulomb-erő, vagy a pontszerű tömegek köz működő gravitációs erő. A mágneses pólusok
közti kölcsönhatást leíró erőtörvényt a szakirodalom mágneses Coulomb-törvényként emlegeti.
Eszerint az erő a távolság négyzetének reciprokával és a póluserősségek szorzatával arányos,
azaz
𝐹~

𝑝1 𝑝2
𝑟2

illetve
𝐹=𝐾

𝑝1 𝑝2
𝑟2

ahol, p1 és p2 a mágneses pólusok erősségét jelenti, K megfelelően megválasztott arányossági
tényező. A póluserősség mértékének és az erőtörvényben szereplő K arányosságai tényező
értékének megfelelő megválasztása esetén a mágneses Coulomb-törvény alapot ad a mágneses
mezőt leíró mágneses indukció-vektor fogalmi bevezetésére. A középiskolások többsége
számára nehéz gondolatmenet jól követhető Baranyi Károly: A fizikai gondolkodás iskolája
(Akadémiai Kiadó, 1992.) könyvében.
Megjegyzés:
-

A mágneses Coulomb-törvény a régebbi gimnáziumi fizika tankönyvekben is gyakran
szerepelt. (pl. Vermes Miklós Fizika a gimnáziumok 11. osztálya számára,
Tankönyvkiadó, 1987.)

⃗⃗ bevezetésének ezt a módszerét azért nem alkalmazzák, mert a hipotetikus
Az utóbbi időben 𝐵
monopólusokra alapozott gondolatmenete – bár formailag kifogástalan eredményre vezet –
szemléletében nincs összhangban a mágneses monopólust elvető egységes Maxwell-elmélettel.

5.5.1.2. Az indukció-vektor bevezetése mágneses dipólra ható forgatónyomaték mérésén
keresztül (iskolai magnetométeres mérőkísérlettel illusztrálva)
A mágneses mezőt jellemző mágneses indukcióvektor fogalmi bevezetésének leggyakoribb
módja az, hogy a mágneses mező különböző pontjaiba mágneses próba-dipólust helyezünk és
a tér által a dipólra kifejtett forgatónyomatékot mérjük. Mágneses tér letapogatására alkalmas
természetesen adódó próba-dipólus a közönséges iránytű, de ehhez hasonló dipólusként
viselkedik az A felületű vezető keret, illetve lapos tekercs, amelyben áram folyik. Az iránytű és
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az áramjárta lapos keret mágneses tulajdonságának hasonlósága egyszerű demonstrációs
kísérlettel bemutatható. Az ehhez szükséges eszközt az ábra mutatja.

5.10. ábra: Kézi magnetométer-egység

Az U-alakú tartókengyel tűcsapágyai könnyű, lapos alumínium keretre csévélt lapos tekercset
tartanak. A csapágyak biztosítják, hogy keret könnyen foroghasson és egyúttal a tekercs
árambevezető kontaktusaiként is szolgálnak. A tekercset tartó kengyel felső szárán külön
tűcsapágyon hagyományos iránytűt található. Az eszközt mágneses térbe helyezve az iránytű
beáll a mező adott pontját jellemző irányba. A tengelyezett áramjárta tekercs hasonlóan
viselkedik, mindig olyan helyzetet vesz fel, hogy síkja merőleges legyen az iránytű helyzetére.
Ezt alapul véve az áramjárta lapos tekercs mágneses dipólusnak tekinthető. Ha a mágneses
térben megállapodott helyzetű áramjárta keretet kimozdítjuk egyensúlyi helyzetéből, a tér
visszatérítő forgató nyomatékot fejt ki rá, azaz egyensúlyi helyzete felé forgatja. A keretre ható
forgatónyomaték akkor maximális, ha a mérőkeret síkja 80 fokkal elfordult az iránytű által
mutatott egyensúlyi helyzethez képest. A mágneses forgatónyomaték mérésére alkalmas eszköz
az ún. magnetométer. Magnetométerrel végzett kísérletekre és mérésekre alapozva a mágneses
indukcióvektort a következőképpen vezethetjük be5:
1. Az indukcióvektor iránya. A magnetométer és az iránytű egyensúlyi helyzetére vonatkozó
tapasztalatokat az elektromos dipólusnak az elektromos térben felvett egyensúlyi helyzetére
vonatkozó tapasztalatainkkal összevetve, intuitív alapon kimondjuk, hogy az egyensúlyi
helyzetű iránytű, illetve a tekercs normálisa, kijelöli a mágneses tér indukcióvektorának
állását. Az indukcióvektor iránya definíció szerint megegyezik a mágnestű déli pólusából
az északi felé mutató vektor irányával.
A mérőtekercs segítségével ez az irány a
következőképpen jelölhető ki. A mágneses térben
egyensúlyi helyzetben álló iránytű és tekercs mutatja,
hogy a lapos tekercs úgy áll, be, hogy amennyiben a
mágneses indukcióvektor irányából visszanézünk a
keret síkjára, akkor a tekercsben folyó áram az
óramutató járásával ellenkező irányú (ábra).
5.11. ábra: A mágneses indukció-vektor
irányának meghatározása

Az eljárás csekély módosítással megegyezik a Holics László által ismertetettel. (Holics: Fizika, Akadémiai
Kiadó 2009 p. 503)
5
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Ellenőrzésképpen kipróbálhatjuk, hogy amennyiben a tekercs áramát megfordítjuk, akkor
a mérőkeret síkja 180-fokos szöggel elfordul és így kerül stabilis egyensúlyi helyzetbe.
2. Az indukcióvektor nagysága. Kimutatható, hogy a tekercsre ható forgatónyomaték akkor
maximális, ha a keret síkja párhuzamos az indukcióvektorral (normálvektora merőleges az
indukcióvektorra). Tapasztalati tény továbbá, hogy a mező adott pontjában ható
𝑀𝑚𝑎𝑥 maximális forgatónyomaték egyenesen arányos a tekercsben folyó áram I
erősségével és a tekercs által körülhatárolt területtel (Ez a terület az egyetlen menet által
határolt terület és a menetszám szorzata: 𝐴 = 𝑛𝐴𝑚 ), de független a tekercs alakjától.
Feltételezzük továbbá, hogy a fogatónyomaték egyenesen arányos az indukcióvektor
nagyságával:
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝐼𝐴
A mérőkeretre ható maximális forgatónyomatékot így a mezőre jellemző B és a mezőtől
független, csak a keret adataitól függő 𝐼𝐴 tényezők szorzatára bontottuk. Ezzel a mágneses
indukcióvektor meghatározására mérési utasítást adtunk:
Az indukcióvektor nagysága a tér adott pontjában az oda helyezett A felületű I árammal
átjárt mérőkeretre ható maximális forgatónyomatékkal kifejezve:
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐵=
𝐼𝐴
irányát pedig az egyensúlyi helyzetbe álló mérőkeret fent megadott irányszabály szerinti
normálvektora mutatja.
Megjegyzés:
-

Tanulócsoporttól függően tovább léphetünk és definiálhatjuk az egyetlen vezetőhurok
mágneses momentumát az 𝑚 = 𝐼𝐴 szorzattal. Így a maximális forgatónyomaték a
magnetométer-dipól mágneses momentumával arányos
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝑚

-

A kísérleti eljárás leírása a függelék „Mágneses kísérletek magnetométer
mérőkészlettel” c. fejezetében megtalálható.

-

A mágneses indukcióvektor mértékegysége a tesla (T), ami a definíciós összefüggés
alapján:
1T = 1

Nm
J
VAs
Vs
=1
=1
=1 2
2
2
2
Am
Am
Am
m

-

A mágneses momentum (nyomaték) mértékegysége pedig Am2 .

-

A mágneses mérőkeretre ható forgatónyomatékot meghatározhatjuk abban az esetben
is, ha a mérőkeret síkja nem párhuzamos az indukcióvektorral. Bontsuk fel az
indukcióvektort a köráram tengelyével párhuzamos és arra merőleges összetevőre.
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5.12. ábra: A mágneses mérőkeretre ható forgatónyomatéknak a meghatározása

A keretre gyakorolt forgatónyomaték a két összetevő forgatónyomatékának összege. A
tengellyel párhuzamos összetevő forgatónyomatéka zérus, a tengelyre merőleges összetevő
pedig éppen a maximális forgatónyomatékot fejti ki, tehát:
𝑀 = 𝐵⊥ 𝑚
Az ábra szerint 𝐵⊥ = 𝐵 sin 𝛼
Tehát
𝑀 = 𝐵 𝑚 sin 𝛼
Matematikailag iskolázott tanulócsoportokban érdemes bevezetni a mágneses momentum
vektort. A vezetőhurok mágneses momentumának nagysága a már megismert:
𝑚 = 𝐼𝐴
iránya pedig a következő jobbkézszabállyal adható meg. Jobb kezünk ujjaival markoljuk át a
hurkot úgy, hogy ujjaink az áram irányába mutassanak. A mágneses momentum irányát
kifeszített hüvelykujjunk mutatja (lásd fent, jobb oldali ábra).

További általános eredményhez juthatunk, ha a forgatónyomaték mechanikában adott
definícióját kiterjesztjük és bevezetjük a forgatónyomaték vektort. Ezzel a mérőkeretre ható
forgatónyomaték az
⃗⃗⃗ = 𝑚
⃗⃗
𝑀
⃗⃗⃗ × 𝐵
alakra hozható.

Mágneses kísérletek magnetométer mérőkészlettel
(EÁ25.)
Részletek >>>
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5.5.1.3. Az indukció-vektor fogalmi bevezetése az áramjárta egyenes vezetőre mágneses
térben ható erő mérésére alapozva
Fizikát nehezebben tanuló csoportokban vagy időhiány esetén, a mágneses indukciót
bevezethetjük az áramjárta egyenes vezetőre mágneses térben ható erő mérésére alapozva is.
Igényes mérések helyett ilyenkor rendszerint megelégszünk a kísérlet elvi ismertetésével és a
jelenség bemutatásával (Ezt a megoldást találjuk több elismert külföldi tankönyvben is.)
Dorn-Bader, Physik 12/13, német középiskolás
fizika tankönyv ábrája egy lehetséges mérőkísérlet
összeállítását mutatja. Mágnespofák közti
légrésbe (homogén mágneses mező) érzékeny
erőmérőre függesztett vízszintes helyzetű egyenes
áramvezetőt lógatunk. Célszerűnek tartjuk, hogy
az indukcióvektor irányát ebben az esetben is a
mágnespofák közé helyezett iránytű segítségével
meghatározzuk. Ezután tapasztalati alapon
kimondjuk, hogy a mágnespofák között a
5.13. ábra: Összeállítás az indukcióvektor egy
mágneses
mező
iránya
merőleges
a
lehetséges bevezetéséhez
mágnespofákat lezáró síkra és az északi pólus felől
mutat a déli felé. Az adott elrendezésben az
áramjárta vezetőre a mágneses mező függőleges irányú erővel hat. Ha az áramkör nincs
bekapcsolva az erőmérő a vezetékek súlyát méri. Az áram bekapcsolásakor az erőmérő
változást mutat. A változás iránya és mértéke – adott mágnes esetén – az áram irányától, az
áramerősségtől a mágnespofák közé lógatott egyenes vezető hosszától függ.
Kézenfekvő feltételezés, hogy az erőhatás nagysága
𝐹 = 𝐵𝐼𝑙
alakban írható fel, azaz a huzalra jellemző 𝐼𝑙 és a mezőt jellemző 𝐵 tényező szorzatára bontható.
Eszerint a közel homogén mágneses térben az elképzelt erővonalakra merőlegesen haladó I
erősségű áramot szállító l hosszúságú vezetékdarabra ható F erő nagysága arányos az áram
erősségével és a vezetődarab l hosszának szorzatával, és függ a mágneses tér hatását az adott
helyen jellemző B mágneses indukció vektor értékétől
Az I áramerősséget és a vezeték l hosszúságát ismerve, az 𝐹⃗ erőt megmérve, az a mágneses
teret lokálisan jellemző indukció az adott összefüggés alapján meghatározható
𝐵=

𝐹
𝐼𝑙

Eszerint az indukció mértéke megegyezik az egységnyi áramerősséggel átjárt egységnyi
hosszúságú egyenes vezetőre ható erő nagyságával. A mágneses indukció mértékegysége
1T (tesla) =

𝑁
𝑉𝑠
= 2
𝐴𝑚
𝑚

Azért, hogy a jobbkéz-szabályt tudjuk alkalmazni, vezessük be ezután az áramvezetőt jellemző
szakasz egység-vektorát (𝑙⃗) úgy, hogy iránya a vezetőben folyó áram irányába mutasson. A
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tapasztalat szerint az erő iránya, az áramvezető iránya és az indukcióvektor ebben a sorrendben
jobbrendszert alkot. Amennyiben jobb kezünk ujjait használjuk és hüvelykujjunk az
áramvezető vektor irányába, mutató ujjunk a mágneses indukcióvonalakkal párhuzamosan áll
(a mágnes északi pólusától a déli felé irányítva), akkor erre a két ujjunkra merőlegesen
kifeszített középső ujjunk az erő irányát jelzi.
Megjegyzés:
-

Mágneses indukció bevezetésére használt gondolatmenet megértését érdemes egyszerű
feladatokon keresztül ellenőrizni. Ilyen ellenőrzés lehet, hogy átgondoljuk. milyen
eredményre számíthatunk, ha a kísérleti összeállítást módosítjuk. Például
megváltoztatjuk az áram irányát, nagyságát, megcseréljük a mágneses pólusok helyét.

-

A megismert képlet és az irányszabály alapján megfogalmazott „jóslatokat”
mindenképpen érdemes a gyakorlatban is ellenőrizni kísérlettel.

-

Ez a kísérlet pontos mérésekre általában nem alkalmas. Jól mutatja azonban, hogy az
áramerősség bekapcsolásakor a huzal merre rándul, azaz az erő irányát pontosan jelzi.

-

Felmerülhet a kérdés, hogy miért a vezetőszakaszt és nem az áramerősséget tekintjük
vektornak. A magyarázat egyszerűen az, hogy az áramerősség, előjeles skalár, és nem
vektormennyiség, (a töltésmozgás kifejezésére szolgáló vektormennyiség az
áramsűrűség) Bár ebben az esetben az áramvektor is elfogadható lenne, a későbbiekben
könnyen konfúzióra vezethetne ez az értelmezés.

5.5.1.4. A mágneses indukcióvektor bevezetése mozgó töltésre ható mágneses erő (Lorentzerő) alapján
A fizika egyik alapvető erőtörvénye a töltött részecskékre ható erőket határozza meg. Nyugvó
töltés esetén csak az elektromos mező fejt ki erőt a töltésre, mozgó töltésekre az elektromos
mező mellett a mágneses mező is hat. A nyugvó töltésre ható elektromos erővel az
elektrosztatika témakörben foglalkoztunk. A mágnességtanban ezt a mozgó töltésre ható
mágneses erővel egészítjük ki, amit Lorentz-erőnek nevezünk. (Megjegyzendő, hogy a Lorentzerő elnevezést gyakran tágabb értelemben használja a szakirodalom, és a mozgó töltésre ható
mágneses és elektromos erők együttes hatását értik rajta.)
Az utóbbi időben egyre több olyan tankönyv jelenik meg, ahol a szerzők már a mágneses
indukció vektor fogalmi bevezetésénél is a Lorentz-erőt állítják a középpontba. Természetesen
ilyenkor az erőtörvény empirikus iskolai kimérése helyett csak néhány jelenség bemutató
kísérletre szorítkozunk, aminek bemutatása és megtárgyalása után közöljük a Lorentz-erő
formuláját, majd abból kiindulva definiáljuk a mágneses indukció fogalmát. Természetesen a
Lorentz-erő igazi tartalmat úgy kap, ha a későbbiekben alkalmazási példák során bemutatjuk
alapvető szerepét a fizikában. Az indukcióvektor fogalmának bevezetésekor ez az eljárás
tartalmazza a legtöbb intuitív elemet.
A Lorentz-erő jelenségszintű bemutatásának alapkísérlete az elektronnyaláb eltérítése
katódsugárcsőben. A mágneses tér mozgó elektronokra gyakorolt eltérítő hatása egyszerűen
bemutatható úgy, hogy oszcilloszkóp vagy elektronsugaras régi TV-készülék képernyőjéhez
mágnessel közelítünk. A képen bekövetkező változás jelzi a mágnes hatását az elektronokra.
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Az alapkísérletre utalva közöljük a Lorentz-erő formuláját a legegyszerűbb speciális esetre,
amikor a homogén mágneses térbe belépő elektronok sebessége merőleges a mező
erővonalaira. Az 𝑞𝑒 töltésű v sebességű elektronokra ható F Lorentz-erő nagysága:
|𝐹⃗ | = 𝑞𝑒 𝑣𝐵
A Lorentz-erő irányának meghatározására (a vektori szorzás
említése nélkül) közöljük jobbkéz-szabályt és felhívjuk a diákok
figyelmét, hogy az így kapott erő-irány mindig a pozitív töltésekre
ható erőt mutatja. Mozgó negatív elektronok esetén az erő a középső
ujjunkkal ellentétes irányba hat.
Megjegyezzük, hogy egyes tankönyvek a negatív töltésre ható
Lorentz-erő irányának jelzésére külön irányszabályt a „balkézszabályt” használják. Erről bővebben a Lorentz-erővel foglalkozó
5.5.6. fejezetben szólunk.

5.14. ábra: Jobbkéz-szabály
alkalmazása a Lorentz-erő
irányának meghatározására

⃗⃗ indukcióvektor
A Lorentz-erő formuláját felhasználva a mágneses mező hatását jellemző 𝐵
nagysága a Lorentz-erőre visszavezetve megadható:
𝐵=

𝐹
𝑞𝑒 𝑣

Az indukcióvektor irányát érdemes itt is kapcsolni a korábbiakból ismert iránytű beállásának
irányához.
A mágneses indukció mértékegysége:
1T (tesla) =

𝑁
𝑁
𝑁
𝑁𝑚
𝐽
𝑉𝐴𝑠
𝑉𝑠
=
=
= 1
=
=
= 2
2
2
2
𝐶 ∙ 𝑚/𝑠
𝐴𝑠 ∙ 𝑚/𝑠
𝐴∙𝑚
𝐴𝑚
𝐴𝑚
𝐴𝑚
𝑚

A mágneses indukcióvektor fogalmi bevezetésére ismertetett módszerek közül a Lorentz-erőre
alapozott bevezetés a legkevésbé megalapozott, erősen intuitív. Sok könnyebbséget jelent
azonban a közléseink elfogadtatására, ha kijelentéseink tartalmát egyidejűleg kísérlettel is
szemléltetjük. A Lorentz-erő témakörének kísérleti bemutatására didaktikusan megtervezett (de
drága) demonstrációs eszközök kaphatók a tanszer kereskedelemben. Ilyen jól felhasználható
eszköz például a „szálsugárcső” (Fadenstahlrohr), amivel a Lorentz-erőre vonatkozó fenti
közléseinket azonnal kísérletileg is alátámaszthatjuk.
A Lorentz-erő részletes tárgyalásával és a szálsugárcsővel végezhető kísérlettel a 2.5.6.
fejezetben és a hozzá kapcsolódó függelékben részletesen foglalkozunk.

Mágneses indukció egyszerű mérése a Lorentz-erő révén működő Hallszondával (EÁ26.)
Részletek >>>
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Megjegyzések a mágneses indukció fogalmi bevezetésének kérdéséhez:
A mágneses indukció bevezetésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a fizikai mennyiségek
empirikus definícióval történő fogalmi bevezetésének Carnap-féle kritériumaira. A Carnapkritériumok – az erő fogalmának kialakításához kapcsolódva – megtalálhatók jegyzetünk első
kötetében a Dinamika fejezet D4. mellékletében.
A mágneses indukció bevezetésének középiskolai lehetőségeit tárgyalva érdemes megjegyezni,
hogy tökéletes precizitásra, elméleti teljességre nem törekedhetünk. Meg kell elégednünk azzal,
ha szükségszerűen egyszerűsített és itt-ott hiányos gondolatmenetünk alapján diákjaink
megértik a mágneses mező leírásának lényegét és egyszerű problémák megoldása során
helyesen tudják az indukcióvektort alkalmazni.
A mágnesesség témakör tanításának további felépítése során értelemszerűen igazodnunk kell
⃗⃗ vektort a magnetométer áramjárta
az indukció-vektor választott bevezetéséhez. Ha például a 𝐵
mérőkeretére ható maximális forgatónyomatékra alapozva vezettük be, akkor a szolenoid
terének kísérleti vizsgálata vagy az elektromotor működési elve közvetlenül ide kapcsolható,
de az áramjárta vezetők kölcsönhatása, illetve a mozgó töltésre ható mágneses Lorentz-erő
önálló témaként kerül feldolgozásra. Ha B fogalmát a Lorentz-erőre alapozzuk, a Lorentz-erő
alkalmazásai közvetlenül ide kapcsolhatók (beleértve az elektron fajlagos töltésének mérését
vagy a Hall-szonda működését és felhasználását a mágneses terek vizsgálatára). Az utóbbi
esetben az áramok mágneses kölcsönhatása és az ezzel kapcsolatos alkalmazások igényelnek
független kísérleti alapozást és tárgyalást.
5.5.2. A mágneses mező jellemzése a mágneses fluxussal
A mágneses fluxus fogalmának tárgyalása során az elektrosztatikában korábban tárgyalt
elektromos fluxus analógiájára építünk. Az elektromos erőtér jelenségkörének tárgyalása során
fontos és hasznos fogalomnak bizonyult az elektromos fluxus bevezetése. Az elektrosztatikus
tér mintájára célszerű a mágneses fluxus fogalmi bevezetése is. A fluxus fogalma mindkét
esetben a tér szerkezetét jellemző erővonalakhoz kapcsolódik. Az erővonalak
(indukcióvonalak) érintője és irányítása meghatározza a térerősség irányát. A térerősség
nagyságának jellemzésére célszerűen megállapodtunk abban, hogy a tér adott helyén az
egységnyi felületen merőlegesen átmenő erővonalak (indukcióvonalak) számát a helyi
térerősség számértékének megfelelően választjuk. Az elektromos mező fluxusát (𝜑𝐸 ) a mező
tetszőleges helyén az erővonalakra merőlegesen felvett A nagyságú felületen áthaladó
erővonalak száma adja meg
𝜑𝐸 = 𝐸 ∙ 𝐴
A mágnese tér fluxusa (𝜑𝐵 ) hasonlóan értelmezhető
𝜑𝐵 = 𝐵 ∙ 𝐴
A mágneses fluxus tehát megadja a mágneses mező adott helyén az erővonalakra merőlegesen
felvett A nagyságú felületen áthaladó erővonalak számát.
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Megjegyzés:
-

A mágneses fluxus fogalmi bevezetése a Faraday-féle indukciós törvény tárgyalását
készíti elő.

5.5.3. Áramvezetők mágneses terének mennyiségi leírása
Általános esetben az áramok által keltett mágneses mező pontjaiban az indukcióvektor az ún.
Biot-Savart-törvény alapján határozható meg. Itt a vezetőben haladó áramot meghatározott
irányú kicsiny egyenes áramelemekre bontjuk, majd elemenként meghatározzuk a mező adott
⃗⃗ indukció járulék vektorokat, amiket végül összegezünk. A
pontjában a belőlük adódó 𝑑𝐵
középiskolában a Biot-Savart-törvényt – a matematikai előismeretek hiányában – nem tanítjuk.
Középiskolában az áramjárta vezetők környezetében kialakuló mágneses mező mennyiségi
leírásával csak néhány speciális esetben foglalkozunk. Ilyen a hosszú egyenes vezető mágneses
tere, a szolenoid belsejében kialakuló homogén mágneses tér, a toroid (körtekercs) tere, illetve
az áramvezető hurok, (lapos tekercs) mágneses nyomatéka.
A tárgyalt esetek többségében a mágneses tér erővonalképéből indulunk ki, majd rendszerint
csak közöljük és értelmezzük a mágneses indukció nagyságának meghatározására szolgáló
képletet, majd egyszerű alkalmazásokhoz kapcsolva adunk tartalmat a formuláknak. Érdemi
kiegészítése lehet az órai munkának, ha fakultatív foglalkozások (szakkör, tehetséggondozó
óra) keretében egy-egy mérőkísérlettel is alátámasztjuk az elméleti ismereteket.

Egyenes vezető mágneses tere
A hosszú egyenes vezető terének a vezetőre merőleges síkban fekvő koncentrikus körökből álló
erővonalképét már Oersted alapkísérletéhez kapcsolódva bemutattuk. A körkörös koncentrikus
indukcióvonalak jelzik, hogy a tér bármely pontjában a mágneses indukcióvektor a vezető köré
vont és az adott ponton átmenő kör érintőjébe esik, a mező hengerszimmetrikus. Az
indukcióvektor irányát kísérletileg az adott pontba helyezett iránytű egyensúlyi helyzete
mutatja. (Feltéve, hogy az egyéb zavaró mágneses hatások elhanyagolhatók.)
A mágneses mező irányára vonatkozó tapasztalatokat itt jobb
kezünkkel értelmezett ún. marok-szabály segít meghatározni. Ha
jobb kezünkkel úgy markoljuk körül a vezetőt, hogy hüvelykujjunk
az áram irányába mutat, a vezetőt körbefogó ujjaink a mágneses
indukcióvonalak irányát és ezzel bármely pontba húzott érintő vektor
irányát határozzák meg. Magától értetődő, hogy az áram mágneses
hatása arányos az áramerősséggel (I) és a vezetőtől távolodva
csökken. Pontos mérések szerint a mágneses indukcióvektor
nagysága a vezetőtől mért r távolsággal fordítottan arányos
𝐵~

𝐼
𝑟
𝐼

k arányossági tényező bevezetésével: 𝐵 = 𝑘 𝑟
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5.15. ábra: Áramjárta egyenes
vezető mágneses terének
meghatározására jobbkezes
marok-szabállyal

A k arányossági tényező pontos értéke mérések segítségével, mértékegysége az egyenlet
𝑉𝑠

alapján határozható meg (𝑘 = 2 ∙ 10−7 𝐴𝑚)
Hosszú egyenes tekercs (szolenoid) mágneses tere
Az erővonalkép sugallja, hogy a szolenoid belsejében a tekercs végeitől messze a mágnes tér
homogén, A mágneses indukcióvektor nagysága a magnetométeres mérések szerint arányos a
tekercsben folyó áram erősségével (I) és a tekercs hosszegységére jutó menetszámával (N/l)
𝐵~𝐼

𝑁
𝑙

A mértékegyeztető arányossági tényező (𝜇0 ) bevezetésével a mágneses indukcióra kapott
egyenlet
𝐵 = 𝜇0 𝐼

𝑁
𝑙
𝑉𝑠

ahol 𝜇0 értéke méréssorozattal határozható meg 𝜇0 = 4𝜋 10−7 𝐴𝑚
A homogén mágneses mezőt jellemző indukcióvektor iránya a tekercs tengelyével párhuzamos,
irányításának megállapításában a korábbihoz képest átértelmezett, újabb jobbkezes marokszabály segíthet.
A tekercset gondolatban a menetekben folyó áram irányában álló ujjakkal megmarkoljuk,
kifeszített hüvelykujjunk az indukcióvektor irányába mutat.

5.16. ábra: Áramjárta szolenoid mágneses terének meghatározására
jobbkezes marok-szabállyal

Körtekercs (toroid) mágneses tere
Az R középsugarú körtekercset úgy származtatjuk, hogy megfelelő hosszúságú (l = 2Rπ) és N
menetszámú szolenoidot tórusszá hajlítunk. A szolenoid indukcióját megadó formulát ennek
megfelelően aktualizáljuk
𝐵 = 𝜇0 𝐼
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𝑁
2𝑅𝜋

5.5.4. Anyagi közegek és a mágneses mező kölcsönhatása
A mágneses tér és az anyagi közeg kölcsönhatását már Michel Faraday is vizsgálta.
Megfigyelései, kísérletei szerint az anyagok mágneses mezőben mágneses viselkedést
mutatnak. Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy az inhomogén tér vonzó vagy taszító erőt
gyakorol az anyagokra, másrészt a teret kitöltő közeg anyaga módosítja a mágneses indukció
értékét. Kísérletei alapján Faraday az anyagokat mágneses viselkedésük alapján három
csoportba osztotta.
Diamágneses anyagok azok, amelyek erős inhomogén mezőben a kisebb mágneses mező
irányába mozdulnak (homogén mezőben a mágneses dipólusra csak forgatónyomaték hat, eredő
erőhatás nincs). Szoktunk úgy is fogalmazni, hogy a mágneses tér a diamágneses anyagokat
kitaszítja magából. Az ilyen anyagi közeg belsejében a mágneses tér lecsökken. Ez úgy
értelmezhető, hogy a külső mező az anyagban önmagával ellentétes irányú mágneses teret kelt,
s a kiváltó külső mező és az anyagban fellépő, ezzel ellenkező értelmű tér eredőjét érzéklejük.
Paramágneses anyagok azok, amelyekre az inhomogén mágneses tér gyenge vonzóerőt fejt ki,
miközben az anyagban fellépő belső mágneses tér kissé erősebb, mint ami az anyag jelenléte
nélküli vákuumban lenne.
Ferromágneses anyagokra a mágneses tér erős vonzóerőt fejt ki, és az anyagban kialakuló
mágneses mező indukciója sokszorosra nő a vákuumbeli térhez képest.
Az anyagoknak a mágneses indukcióra gyakorolt hatását Faraday mennyiségileg is jellemezte.
Az anyag mágneses hatásának jellemzésére bevezette a relatív permeabilitás fogalmát. Ez, az
a μr szorzószám, ami megadja, hogy az anyag hatására hányszorosára változik a vákuumbeli
mágneses indukció értéke.
Az anyagok mágneses tulajdonságai, a dia- és paramágneses anyagok esetén, az atomok
elektronszerkezetével magyarázhatók. A ferromágneses tulajdonság bizonyos atomok
kristályrácsba szerveződéséhez kapcsolódó kollektív tulajdonság. Az anyagok mágneses
viselkedésének elméleti tárgyalása meghaladja a középiskolai lehetőségeket.
Gyakorlati szempontból a para- és diamágneses anyagok relatív permeabilitása nagyon közel
áll a vákuumra jellemző 1 értékhez (A diamágneses anyagok esetén μr 1-nél valamivel kisebb
negatív érték, a paramágneses anyagok esetén 1-nél kicsivel nagyobb pozitív szám). Ez az oka,
hogy például annak, hogy elhanyagolhatóan kicsi a különbség a levegőben, illetve vákuumban
lévő szolenoid mágneses indukciója között.
A ferromágneses anyagok esetén a relatív permeabilitás értéke 102 – 104 értékek közé esik, azaz
a közeg mágnes indukciót növelő hatása akár ezerszeres is lehet. A ferromágneses anyag hatása
tehát, nagyon fontos a gyakorlati alkalmazások során. Ezt a vasmagos elektromágnes esetében
kísérletekkel szemléltetjük, illetve egyszerű feladatok formájában is feldolgozzuk. Ez utóbbi
kapcsán a vasmagos tekercs mágneses indukciójának kiszámítása a feladat. Ez a szolenoid
mágneses indukcióját vákuumban megadó képlet kiegészítését jelenti a 𝜇𝑟 szorzótényezővel.
A vasmagos szolenoid mágneses indukcióját megadó formula tehát:
𝐵 = 𝜇𝑟 𝜇0
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𝐼𝑁
𝑙

Az alábbi táblázat néhány anyag mágneses besorolását mutatja, feltüntetve az anyagok 𝜇𝑟
relatív permeabilitásának értékeit is.

Diamágneses anyagok

Paramágneses anyagok

Ferromágneses anyagok

anyag

relatív permeabilitás (μr)

víz

0.9999901

kén

0.99998

réz

0,99999

arany

0,99997

Alumínium

1,000022

ón

1,0000043

platina

1,0000004

vas (Fe) és ötvözetei

300 – 6000

nickel (Ni) és ötvözetei

200 – 500

kobalt Co)

100 – 400

permalloy (80% Ni, 20 % Fe)

5000 – 300 000

A ferromágneses anyagok mágneses tulajdonságaival – elsősorban a gyakorlati alkalmazások
miatt – érdeklődő tanulócsoport esetén érdemes részletesebben is foglalkozni.

Ferromágneses anyagok domén-szerkezete (EÁ27.)

Részletek >>>

A vasmag szerepének szemléltetése kísérletekkel (EÁ28.)
Részletek >>>

Ferromágneses–paramágneses átalakulás a Curie-hőmérsékleten
(EÁ29.)
Részletek >>>
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5.5.5. Áramvezetők és mágneses mező kölcsönhatása
A mágneses mezőt jellemző indukció-vektor fogalmi bevezetését az áramjárta vezető, illetve a
mozgó töltések és a mágneses mező közt ébredő kölcsönhatásra alapoztuk. Az áramjárta
egyenes vezetőre a homogén mágneses tér erőt fejt ki, az áramjárta vezető keretre a mágneses
mező forgatónyomatékot gyakorol, a mozgó töltésekre a mező erővel hat (Lorentz-erő) ami
megváltoztatja a töltés sebességének irányát. Az indukció bevezetéséhez a fenti hatások
valamelyikét használtuk fel. A nem tárgyalt eseteket, a már feldolgozott jelenséghez kapcsolva,
mint fontos, kísérletekkel is illusztrált példákat dolgozzuk fel. Az alapjelenséghez kapcsolva
kerül tárgyalásra több érdekes gyakorlati alkalmazás is.

5.5.5.1. Áramjárta egyenes vezetőre ható erő homogén mágneses térben
A korábbiak szerint az áramjárta egyenes vezetőre ható mágneses erő jelenti a mágneses
indukció fogalmi bevezetésének egyik lehetséges útját. Amennyiben nem ezt a módszert
választottuk, az egyenes vezetőre gyakorolt mágneses erőt önálló jelenségként kell tárgyalnunk,
az alábbiak szerint.
A jelenség kísérleti bemutatása magnetométeres kísérletre építhető fel, leírása megtalálható a
EÁ25. mellékletében.
Az eredményként adódó
𝐹 = 𝐵𝐼𝑙
összefüggést és a hozzá tartozó jobbkézszabályt feladatok, jelenségek értelmezése során
mélyíthetjük el, tehetjük biztos tudássá (lásd alább, az áramjárta egyenes vezetők közötti
kölcsönhatás tárgyalása).

Áramjárta egyenes vezetők közötti kölcsönhatás
Az áramvezetők közötti mágneses kölcsönhatás látványosan bemutatható és tanulságosan
értelmezhető két párhuzamos helyzetű áramjárta egyenes vezeték között. A kísérleti
összeállítást és a kölcsönhatás áramiránytól való függését az alábbi fotók mutatják.
Alumínium fóliából készített csíkokat akasszunk fel állványra, és a két „egyenes vezetőt”
kapcsoljuk egyenáramú tápegységre (e célra zsebtelep is megfelel). Ha a két alu-csík
párhuzamos kapcsolású (bal fotó), az áram a két ágban egy irányban folyik, és köztük vonzó
erő működik. A fóliacsíkok soros kapcsolása esetén (jobb oldali fotó) az áramok iránya
ellentétes, a vezetékek közt taszító erő hat.
A kísérlet eredményének magyarázatára, a korábbiakban szerzett ismertek adnak lehetőséget
(áramjárta egyenes vezető mágneses tere, egyenes áramvezetőre ható erő mágneses térben,
jobbkéz-szabály). Értelmezzük például az ellentétes irányú áramok közti taszító kölcsönhatást!
A jobb érthetőség kedvért jelöljük a két párhuzamos fóliacsíkot 1. és 2. számmal (ábra)! Írjuk
fel ezután az 2. számú vezető l hosszúságú szakaszára ható 𝐹2 erőt! Ha a vezetők távolsága d,
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𝐼

1
akkor az 1. vezetőben folyó 𝐼1 áram hatására a 2. vezető helyén 𝐵1 = 𝜇𝑜 2𝑑𝜋
mágneses mező

jön létre. Ennek hatására a 2. vezeték l hosszú darabjára
𝐹2 = 𝐼2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐵1 = 𝜇𝑜

𝐼1 𝐼2
𝑙
2𝑑𝜋

erő hat.

5.17. ábra: Áramok közötti mágneses kölcsönhatás

Az erő irányát a jobbkéz-szabály alapján határozzuk meg. A 1. vezetőben lefelé folyó áram
⃗⃗ indukció-vektora a 2. vezeték helyén, a vezetőre és a fotó síkjára
mágneses terének 𝐵
merőlegesen felénk mutat. A második jobbkéz-szabály adja meg az erő irányát, ha ujjainkat
megfelelően állítottuk be. Esetünkben a vektorok állása az ábrán látható.
Megjegyzés:
-

a gimnázium alsóbb évfolyamain a tárgyalt feladat a diákok többsége számára nem
egyszerű. Ennek egyik oka az, hogy a törvényeket leíró összefüggések általános
alakjában szereplő betűkkel kell dolgozni, konkrét számértékek nélkül, de mégis az
adott szituációnak megfelelő jelentéssel, konkrét irányokkal. A másik nehézséget a két
jobbkéz-szabály egymást követő alkalmazása jelenti.

Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy a kölcsönhatás nem mágneses mezők között jön
létre! A két áramjárta huzal mágneses mezője szuperponálódik, azaz egymást nem befolyásolva
vektoriálisan összeadódik. Érdemes erre az összeadódásra a tér adott pontjára vonatkozóan
kérdést feltenni és a két vezető terét szerkesztéssel meghatároztatni a tanulókkal.
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5.5.5.2. Áramjárta keretre ható forgató nyomaték homogén mágneses térben
Az áramjárta lapos tekercs saját mágneses tere az iránytű teréhez hasonló dipólus tér. A
homogén mágneses térbe helyezett áramjárta tekercs – hasonlóan az iránytűhöz – tengelye körül
elfordul és beáll egyensúlyi helyzetébe (lásd kézi magnetométer-tekerccsel végzett kísérletek
5.5.1.2. fejezet). Az egyensúlyi helyzetben a tekercs síkja merőleges az indukcióvektor
irányára. Ha a tekercset ebből az egyensúlyi helyzetből kifordítjuk, a keretre a tér forgató
nyomatékot fejt ki, ami az előbbi egyensúlyi helyzet visszaállításának irányába hat. A
forgatónyomaték függ a tekercs egyensúlyi helyzettől mért szögétől. Maximális a forgató
nyomaték, ha a tekercset az egyensúlyi helyzethez képest 90o-kal forgatjuk el. A tekercsre ható
forgatónyomatékot a vezető keret oldalaira ható mágneses erők forgatónyomatékával
értelmezzük.
Első lépésként tekintsük a maximális forgatónyomatéknak megfelelő esetet!
Az egyensúlyi helyzetéhez képest 90°-kal elforgatott keretet az ábra mutatja.

5.18. ábra: Áramjárta keret homogén mágneses mezőben

⃗⃗ mágneses mező indukcióvonalai az ábra síkjába esnek és vízszintes helyzetűek.
A homogén 𝐵
A keret tengelye függőleges, a tekercs vízszintes oldalának hossza a, függőleges oldala b. A
tekercsben I erősségű áram folyik a nyilakkal jelzett irányban. Határozzuk meg sorra a keret
egyes oldalaira ható erőket és a tengelyre vonatkoztatott nyomatékukat!
A homogén mágneses térben az egyenes vezetőre ható erő az 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 képlettel számolható,
ahol l a vezető egyenes szakasz hossza, továbbá l és B merőlegesek egymásra. Az erő irányát a
jobb kezünk ujjainak a jobbkéz-szabály szerinti beállításával állapítjuk meg.
⃗⃗ párhuzamos az l irányával. A függőleges
A vízszintes huzaldarabokra nem hat erő, mivel 𝐵
huzal-szakaszokra ható erő 𝐹 = 𝐵𝐼𝑏, irányát mindkét oldalsó szakaszra a rajzon bejelöltük. A
két ellentétes irányú erő erőpárt alkot, az erőpár forgatónyomatéka a keretre
𝑀 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑎 = 𝐵𝐼𝑎𝑏 = 𝐵𝐼𝐴
ahol 𝐴 = 𝑎𝑏 a tekercs területe. N menetszámú tekercs esetén az erő N-szeresére változik, ezért
a forgatónyomaték is: 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐼𝐴𝐵. A kiszámolt eredményt magnetométerrel végzett
kísérlettel igazolhatjuk (EÁ25. melléklet: Kísérletek magnetométer mérőkészlettel)
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Vizsgáljuk meg a tekercs egyensúlyi helyzetében is a vezetőszakaszokra ható mágneses erők
nyomatékait! A tekercs a rajzhoz képest 90o fokkal elfordulva van egyensúlyban. Ilyen
helyzetben a forgatónyomatékok eredője zérus kell egyen! A keret függőleges oldalaira ható
erők nyomatéka zérus, mert a rajz síkjára merőlegesen állva átmennek a forgástengelyen. A
tekercs hosszabbik oldalára ható erők iránya függőleges, a forgástengely irányába esik,
nyomatékuk tehát szintén zérus.
Vizsgáljuk meg mekkora a keretre ható forgatónyomaték, ha a keret az egyensúlyi helyzetéből
ϕ szöggel van elfordulva! A mérőkeret felülnézeti rajzát a mágneses mezőben az ábra mutatja

5.19. ábra: A mérőkeret felülnézeti rajza homogén mágneses térben

A keret függőleges oldalaira ható erő (F = BIb) nagysága és a mágneses térhez viszonyított
iránya is változatlan. Az erőpár forgatónyomatéka azonban a hatásvonalak kisebb távolsága
miatt csökken
𝑀𝜑 = 𝐵𝐼𝑏𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜑
Megjegyzés:
-

A speciális esetre vonatkozó számítás mutatja, hogy a keret mágneses momentum abI.

Alkalmazási példák:

Deprez-féle forgótekercses árammérő műszer működése (EÁ30.)
Részletek >>>

Egyenáramú motor működése (EÁ31.)
Részletek >>>
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5.5.6. A mágneses Lorentz-erő
A mágneses tér csak akkor hat erővel a vezetőre, ha abban áram folyik. Ebből látszik, hogy a
mágneses tér hatása alapvetően nem a vezető anyagához, hanem a benne történő
töltésmozgáshoz az áramhoz kapcsolható. Lényegibb összefüggéshez jutunk tehát, ha az
áramjárta vezetőre ható erőt a vezetőben mozgó töltésekre ható erővé számoljuk át. Ennek
eredményeként kapott mágneses erőtörvényt Lorentz-erőnek nevezzük.
A B indukciójú mágneses térben a térre merőlegesen álló, l hosszúságú I áramú vezetőre ható
erő
𝐹 = 𝐵𝐼𝑙
Az áramerősség a vezetés Drude-féle értelmezése szerint (lásd Függelék: EÁ3.)
𝐼 = 𝑁𝑞𝐴𝑣̅
ahol N a mozgó töltéshordozók száma a vezető egységnyi térfogatában, A jelöli a vezető
keresztmetszetét, q a töltéshordozók elektromos töltését, 𝑣̅ pedig az átlagos sebességét.
Az erő kifejezésébe beírva az áramerősséget
𝐹 = 𝐵𝑁𝑞𝐴𝑣̅ ∙ 𝑙
adódik. Figyelembe véve, hogy 𝑁𝐴𝑙 az l hosszúságú A keresztmetszetű vezetőben mozgó
töltéshordozók teljes száma, az egyetlen töltéshordozóra ható Lorentz-erő (𝐹𝐿 )
𝐹𝐿 = 𝑞𝑣̅ ∙ 𝐵
A középiskolában döntően azzal a speciális esettel foglalkozunk, ahol a töltéshordozó
részecskék sebessége és a homogén mágneses mező indukcióvektora merőleges egymásra.
Emelt szintű tanulócsoportokban érdemes ezt közléssel általánosítani olyan esetekre, ahol a
sebesség és a mágneses tér iránya tetszőleges α szöget zárnak be. Ilyen esetben a Lorentz-erő
nagyságát meghatározó formulában a szorzótényezőként megjelenik az α szög szinusza
𝐹𝐿 = 𝑞𝑣̅ ∙ 𝐵 ∙ sin 𝛼
A Lorentz-erő iránya nem változik, továbbra is merőleges marad a sebesség és a mágneses
indukcióvektor által kifeszített síkra.
Az általánosított képlet magában foglalja a korábban tárgyalt speciális eseteket, nevezetesen a
Lorentz-erő értéke zérus, ha a sebesség és a mágneses tér azonos irányú, illetve maximális, ha
a két vektor merőleges egymásra.
A mozgó töltésre ható Lorentz-erő irányát az áramjárta vezetőre ható mágneses erő
meghatározásakor felhasznált jobbkéz-szabály alapján határozhatjuk meg. Ez diákjainknak
általában könnyen megy, ha pozitív töltéshordozók mozgásáról van szó. Itt a mozgó töltés 𝑣̅
átlagsebességének iránya a konvencionális áramiránnyal egyezik meg, és a jobbkézszabály
közvetlenül mutatja a töltésekre ható Lorentz-erő irányát. Nehezebb azonban a helyzet negatív
töltéshordozók, például a fémes vezetőben haladó elektronok esetében. A vezetőben a
konvencionális áramirány éppen ellentétes a mozgó elektronok sebességével. A jobbkézszabályt alkalmazva hüvelykujjunkat a konvencionális áramiránnyal ellentétes irányba,
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mutatóujjunkat a mágneses indukció irányába kell beállítanunk. A mindkét ujjunkra merőleges
középső ujjunk most a kijelölt sebességirányba mozgó pozitív töltésre ható erőt mutatja. A
negatív töltésű elektronra ható Lorentz-erő iránya a középső ujj állásával épp ellentétes.
(megjegyzendő, hogy ez utóbbi irányváltást a Lorentz-erő képlete tartalmazza, hiszen elektron
esetén a formulában szereplő q töltés az elektron esetén negatív előjelű, így az eredményként
kapott Lorentz-erő előjele is negatív. A gimnázium alsóbb évfolyamain a jobbkéz-szabálynak
és a töltés előjelének együttes figyelembevétele gyakran okoz problémát a diákok számára.
Valószínűleg ennek felismerésétől vezetve számos tankönyv az elektronokra ható Lorentzerőre új irányszabályt vezet be, ez az ún. balkéz-szabály. Ha bal kezünk hüvelykujját az elektron
sebességének irányába, mutatóujjunkat pedig a mágneses indukcióvektor irányába állítjuk,
kifeszített középső ujjunk az elektronokra ható Lorentz-erő irányába mutat. A mellékelt rajz
mutatja, hogy a jobbkézszabály gondos alkalmazása és a balkézszabály hasonló eredményt ad.

5.20. ábra: Jobbkéz-szabály

Balkéz-szabály

alkalmazása a vezetékben mozgó elektronokra ható Lorentz-erő irányának meghatározására

Ha a „túlélésre játszó” rövid távú tanulás szempontjait tartjuk elsődlegesnek, a balkézszabály
alkalmazóinak igaza van. A kérdés azonban ennél összetettebb. A Lorentz-erő definíciós
formulája ugyanis vektoriális szorzatként adódik, amihez a jobbkéz-szabály igazodik. Bár a
középiskolák nagy részében a vektori szorzás nem tananyag, a műszaki-természettudományos
szakirányban továbbtanulók tanulni fogják, és a középiskolában praktikusnak tűnő balkézszabály a későbbi tanulmányok során nehézségeket okozhat.
A Lorentz-erő, elméleti jelentőségén túl, számos alkalmazásban is meghatározó. Ezek legtöbbje
az atomi részecskék sebesség-irányának megváltoztatásával függ össze.
Ennek egyik legismertebb esete, hogy a homogén mágneses mezőbe az indukcióvektorra
merőleges v sebességgel érkező töltés (pl. elektron) a Lorentz-erő következtében körpályán
mozog. Mivel az erő minden időpillanatban merőleges a sebességre, így az elmozdulásra is, a
Lorenz-erő munkája: ∆𝑊 = 𝐹 ∙ ∆𝑠 ∙ cos 𝜃 = 0 ahol 𝜃 most az erő és az elmozdulás által bezárt
szög (𝜃 = 90°).
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A munkatétel alapján ez azt jelenti, hogy a töltés kinetikus energiája nem
változik, tehát a töltés állandó sebességgel mozog állandó erő mellett
egy körív mentén! Ez az állandó erő tartja a töltést körpályán:
𝐹 = 𝑞𝑣𝐵 = 𝑚𝑎𝑐𝑜

𝑣2
=𝑚
𝑟

Ebből meghatározható r, a körpálya sugara, valamint a periódusidő:
𝑟=

𝑚∙𝑣
,
𝑞. 𝐵

𝑇=

2𝑟𝜋 2𝑚𝜋
=
𝑣
𝑞. 𝐵

5.21. ábra: Az elektront
körpályán tartó Lorentzerő

Eredményeink szerint a Lorentz-erő által körpályára kényszerített töltött részecske pályasugara
arányos a fajlagos töltés (q/m) reciprokával. A Lorentz-erő által körpályára kényszerített
részecskék fajlagos töltése a felírt egyenleteink segítségével meghatározható, ha ismerjük a
részecskék sebességét, a mágneses indukció értékét és mérjük a részecske pályasugarát.

A Lorentz-erő hatásának demonstrálása ionsúrlódással
(EÁ32.)

Részletek >>>

Elektronnyaláb eltérülése Lorentz-erő hatására, az
elektron fajlagos töltésének mérése szálsugárcsővel
(EÁ33.)
Részletek >>>

A fenti levezetés fontos eredménye, hogy a körpályán mozgó töltések periódusideje független
a töltés sebességétől! Ezen a felismerésen alapul a ciklotron részecskegyorsító működése.

A ciklotron részecskegyorsító működése (EÁ34.)

Részletek >>>

Az eddigiekben a mozgó töltésre ható mágneses Lorentz-erőt tárgyaltuk. Tágabb értelemben
azonban Lorentz-erőnek nevezik a töltésekre (nyugvó és mozgó töltésre) ható elektromos és
mágneses erőhatások együttesét:
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𝐹𝐿 = 𝑞𝐸 + 𝑞𝑣𝐵
Így a Lorentz-erő az elektromágneses kölcsönhatás alapvető erőtörvényének tekinthető.

5.6. A mozgási indukció
5.6.1. A mozgási indukció, mint a Lorentz-erő következménye
A fizika tudománya a természet megismerésének két hatékony módszerét, az indukciót és a
dedukciót egyaránt alkalmazza.
A megismerés induktív módszere a jelenségek kísérleti vizsgálatára alapozva jut új
ismeretekhez. A középiskolai fizikatanítás alapvetően az ún. induktív megismerés útját követi.
Az új tartalmak tanítását jelenségbemutatással, kísérletezéssel kezdjük. Megfigyeléseink
alapján valószínűsítjük a jelenség szempontjából alapvető mennyiségeket, majd mérésekkel
vizsgáljuk azok mennyiségi kapcsolatait. A törvényeket a mérések eredményeire alapozva,
mint a fizikai mennyiségek közti ok – okozati kapcsolatot, rendszerint arányosság formájában
fogalmazzuk meg.
A fizikai megismerés másik útja dedukción alapul. Jellemzője, hogy a már ismert törvények
alapján okoskodva (legtöbbször számításokat végezve) juthatunk új eredményekre,
következtetésekre. Ha a következtetés igazsága kísérletileg bizonyítható, az eredmény részévé
válik a természetre vonatkozó ismeretinknek. A középiskolában a megismerés deduktív
módszere nem igazán használható. Ennek kettős oka van, egyrészt a tanulók által már ismert
fizikai törvények száma szerény (most tanítjuk őket), másrészt a diákok matematikai tudása
sem elegendő ahhoz, hogy segítségével a már ismert törvényekből kiindulva, számításokkal
jussunk új eredményekhez. Mivel lehetőségeink korlátozottak, indokolt megragadni azt a kevés
kínálkozó lehetőséget, ami a deduktív ismeretszerzés módszerének bemutatására alkalmas.
A mozgási indukció egy ezek közül. Mivel a fizikatanítás céljai közt szerepel a természet
megismerési módszereinek tanítása is, ajánljuk, hogy a mozgási indukció feldolgozásánál az
alaptantervű osztályokban is a deduktív tárgyalásmódot alkalmazzuk, és a dedukció módszerét
tudatosítsuk is a tanítványainkban. Ennek során a mágneses térben mozgatott fémrúd töltéseire
alkalmazva a Lorentz-féle erőtörvényt következtethetünk a mozgási indukció jelenségére, és
egyszerű számítással meghatározhatjuk a mozgatott vezető két vége közt indukálódó feszültség
értékét is. Ezután következik az indukált feszültség kísérleti kimutatása- elméleti
következtetéseink igazolására.

Kiindulási ismeretek és problémafelvetés
Az elektromágneses kölcsönhatás alapvető erőtörvényének a Lorentz-erő formulája tekinthető.
A Lorentz-erő mindig fellép, ha a mágneses térben mozgó töltés sebessége nem párhuzamos a
⃗⃗ indukcióvektor irányával. (Egyszerű esetként érdemes azzal foglalkozni, amikor a töltött test
𝐵
sebessége merőleges az indukcióvektorra)
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A fémek anyagát kristályrácsba rendeződött (helyhez kötött) pozitív töltésű fémionok és a fém
egész térfogatában delokalizálódott, szabadon mozgó vegyérték elektronok alkotják.
Természetesen, ha a fémrudat mozgatjuk, a kristályrács és a szabad elektronok sokasága is a
rúddal együtt mozog.
Vegyünk fel a térben derékszögű koordinátarendszert! Vizsgáljuk meg, mi történik, ha z irányú
Bz indukciójú homogén mágneses térben – a koordinátarendszer y tengelyével párhuzamos
helyzetű (az indukcióvektorra merőleges), l hosszúságú egyenes fémrudat az x tengellyel
párhuzamosan vx sebességgel mozgatunk (ábra)!

5.22. ábra: Magyarázó ábra a mozgási indukció egyszerű esetének értelmezéséhez

Az egyenletesen vx sebességgel mozgatott fémrúd elektronjai együtt mozognak a rúddal, így
minden elektron rendelkezik vx driftsebességgel. A sebesség irányára merőleges mágneses
mezőben a driftsebességgel mozgó elektronokra hat a Lorentz-erő. (A Lorentz-erő irányát a
jobbkézszabályból kiindulva és az elektronok negatív töltését figyelembe véve kapjuk meg.) A
Lorentz-erő iránya a rúd hossztengelyével párhuzamos. A Lorentz-erő hatására az elektronok
elmozdulnak a rúd vége felé, de ott feltorlódnak. A feltorlódó elektronok miatt a rúd egyik
végén negatív töltéstöbblet halmozódik fel, míg a szemközti végen az elvándorolt elektronok
hiányában pozitív töltéstöbblet jelentkezik. Az elektromos töltések polarizálódása a rúdban
elektromos teret kelt. Az elektromos térerősség iránya a rúdban éppen ellentétes a mágneses
Lorentz-erő irányával. Az elektronok rúdirányú mozgása addig tart, amíg a feltorlódó
elektronok számával növekvő elektromos tér taszító hatása ki nem egyenlíti a Lorentz-erő
eltérítő hatását, azaz
𝐸𝑞 = 𝑞𝑣𝑦 𝐵𝑧
Elméleti gondolatmenetünk révén arra a következtetésre jutunk, hogy a mágneses térben mozgó
vezető rúdban a mágneses Lorentz-erő hatására elektromos tér alakul ki, amelynek
következtében a rúd két vége közt elektromos feszültség ébred.
Következtetésünk kísérletileg ellenőrizhető, ha a fenti eredmény kis átalakításával kiszámítjuk
a rúd végei közt mérhető feszültséget, majd a kiindulási elméleti feladatnak leginkább
megfelelő kísérletet összerakjuk és mérjük az indukálódott feszültséget.
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Mivel az l hosszúságú fémrúdban az elektromos tér jó közelítéssel homogénnek tekinthető, az
elektromos térerősséget kifejezhetjük az l hosszúságú rúd két vége közt mérhető U
feszültséggel
𝐸=

𝑈
𝑙

Ezt behelyettesítve a fenti egyenletbe azt kapjuk, ha a homogén mágneses tér irányára
merőlegesen álló rudat hossztengelyére merőleges irányban egyenletes sebességgel mozgatunk,
akkor a rúd végei között
𝑈𝑖 = 𝑣𝑦 𝐵𝑧 𝑙
indukált feszültség lép fel.
Az elméleti feladatnak legjobban megfelelő kísérleti összeállítást az ábra mutatja.

5.23. ábra: A mozgási indukció levezetését illusztráló kísérleti összeállítás

A mágneses teret két plexilap közé fogott erős „neodímium” kerámia mágnes korongok
biztosítják. (A mágneskorongokat azonos pólusukkal felfelé helyezzük a plexilemezek közé.
A mágnesek egymást taszítva egyenletesen elrendeződve kitöltik a rendelkezésre álló
tartományt.) (Hall-szondával vagy okostelefon magnetométerével meggyőződhetünk arról,
hogy a mágnespogácsák eredő mágneses tere a plexilap fölött jó közelítéssel homogén.) A
mágneseket tartalmazó plexilapot lejtősen megdöntött rajztáblára helyezzük. A mágneseket
tartó plexilapok oldalára két párhuzamos T alakú alu-profil sínt rögzítünk, a sínek végéhez
röpzsinórokkal mV érzékenységű feszültségmérőt kapcsolunk. A sínekre vékonyfalú, könnyű
alumínium csövet fektetünk és hagyjuk legurulni a lejtőn. A cső sebességének növekedésével
a feszültségmérő egyre nagyobb feszültséget mutat.
A fenti kísérleti összeállításhoz lényegileg hasonló kísérletet mutat az alábbi rajz, illetve fotó.
Permanens mágnespatkó pofái közötti térbe U alakú rézdrótból hajlított kengyelt
függesztettünk. A felfüggesztő fémcsapágyakhoz csatlakozó hüvelyek közé érzékeny műszert
kapcsolunk. A kengyelt oldalra kiemeljük és elengedjük. Az U alakú kengyel lengéseket végez.
A kengyel mágnespofák közé eső vízszintes drótszakaszában indukálódó feszültséget a műszer
mutatja. Mivel a lengő kengyel mozgásiránya váltakozik, az indukált feszültség polaritása is
szinkronban változik.
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5.24. ábra: Kísérleti összeállítás a mozgási indukció egy alternatív bemutatásához

Lenz törvénye, mint az energiamegmaradás következménye
A mozgási indukció fentiekben tárgyalt alapesetének megfelelő kísérleti összeállításban két
vezető sínre támaszkodó l hosszúságú fémrudat mozgattunk v sebességgel a rúdra és a
mozgásirányra egyaránt merőleges B indukciójú homogén mágneses térben. A fémmel együtt
mozgó elektronokra ható Lorentz-erő a rúd hosszában polarizálta a töltéseket, így a mozgó rúd
két vége közt, illetve a rúd két végével érintkező két fémsín között állandó Ui indukált
feszültséget mérhetünk.
Kínálkozik, hogy párhuzamot vonjunk a mozgási indukcióval keltett elektromos feszültség és
a már tárgyalt galvánelemek közt.
Az elektromos töltéseket polarizáló Lorentz-erő – az áramkört tekintve – hasonló külső
hatásnak számít, mint a galvánelemek pólusain fellépő, a töltéseket szétválasztó kémiai reakció.
Ilyen értelemben a mozgási indukció esetén mérhető Ui = Blv feszültséget indukált
elektromotoros erőnek nevezhetjük. Itt is elmondható, hogy egyensúlyi állapotban az
elektromotoros külső hatást a rúd belsejében ellentétes irányú belső elektromos feszültség
egyenlíti ki, akárcsak a telepekben. A galvánelem feszültségviszonyai akkor változtak, amikor
a telep sarkait külső vezetővel összekötöttük, és így lehetővé vált a pólusokon feltorlódó
töltések kiegyenlítődése az áramkör vezetékein keresztül. A pólusokat összekötő vezetékben
áram indult meg, miközben a telep pólusain mérhető feszültség (kapocsfeszültség) lecsökkent.
Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a mozgási indukció alapkapcsolását kiegészítjük a két sínt
összekapcsoló R ellenállású vezetékkel (ábra)!

5.25. ábra: Táblai vázlat a feladat tárgyalásához
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Tekintsük azt a pillanatot, amikor az F húzóerő hatására éppen v sebességgel mozog a rúd! A
Lorentz-erő hatására a rúd A vége negatív, a B vége pozitív polaritású, a két pont közti
feszültség 𝑈𝐴𝐵 = 𝐵𝑙𝑣, ahol l a rúd sínek közé eső hossza, míg a B mágneses indukció merőleges
a rajz síkjára és felénk irányul.
Ha az áramkör a síneket összekötő R ellenálláson keresztül záródik, az indukált feszültség és
az ellenállás hányadosának megfelelő 𝐼 =

𝐵𝑙𝑣
𝑅

erősségű „indukált áram” folyik a rúd pozitív

polaritású B vége és a negatívig polaritású A végpontja között. (Világosan kell látni, hogy a
mozgó rúdban az áramot az indukált elektromotoros erő, mint töltésszétválasztó hatás hajtja, az
áramkör mozdulatlan részében pedig a rúd végein feltorlódó töltések által keltett elektromos
mező.) Az áramkör a rúdon belül záródik. Ebből adódik, hogy a rúdra, mint l hosszúságú B
mágneses térben lévő áramjárta vezetőre vonatkozóan ismét figyelembe kell vennünk a
Lorentz-erőt.)
Esetünkben tehát a Lorentz-erő kétszeres szerepével van dolgunk, amely szerepek egymástól
függetlenek. Nevezetesen a Lorentz-erő hatása nyilvánul meg egyrészt a mozgási indukció
létrejöttében, másrészt ettől függetlenül az áramjárta vezetőre mágneses térben ható erő
keletkezésében. Az általunk vizsgált esetben az áramjárta rúdra a mágneses mezőben ható erő
(𝐹 = 𝐵𝐼𝑙) iránya, a jobbkéz-szabály szerint éppen ellentétes a rudat húzó F erőével. A rúd e két
erő pillanatnyi eredőjének megfelelően gyorsul. A rúd mozgásegyenlete:
𝐹 − 𝐵𝐼𝑙 = 𝐹 −

𝐵2𝑙2𝑣
= 𝑚𝑎
𝑅

ahol m a rúd tömege és 𝑎 a gyorsulása. Mivel a húzóerő értéke állandó, az áramjárta vezetőre
ható és a sebesség növekedése miatt egyre nagyobb negatív előjelű erő miatt a rúd gyorsulása
csökken, és a sebesség konstans értékhez közelít. Egyensúlyi állapotban az erők eredője zérus,
és a rúd állandó
𝑣=

𝐹𝑅
𝐵2𝑙2

sebességgel mozog.
A fenti elméleti példa eredménye kísérletileg is igazolható, ha a mozgási indukció
demonstrálására ajánlott kísérletben a lejtősre állított alumínium sínek felső végét vezetékkel
rövidre zárjuk. A rövidzár hatására meginduló áram jelentősen fékezi a lejtőn guruló rúd
mozgását.
Speciális példánk eredménye szerint az indukált feszültség iránya olyan, hogy a kör záródása
esetén folyó indukált áram mágneses hatása gyengíti az indukciót okát, (a mozgást). Az
eredményt általánosítva, mint Lenz törvényét mondjuk ki.

A Lenz-törvény és az indukált örvényáramok kapcsolatának bemutatása
(EÁ35.)
Részletek >>>
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Lenz törvénye lényegében az energiamegmaradás szükségszerű következménye. Ezt a fenti
példán megmutatjuk. Tegyük fel, hogy az indukált áram hatása ellentétes, azaz nem fékezi a
rúd mozgását, hanem gyorsítja! Ebben az esetben az állandó húzóerő munkájának hatására
rohamosan, öngerjesztő módon növekedne a rúd energiája és az ellenálláson felszabaduló hő
is, ami ellentmond az energiamegmaradás sokszorosan igazolt elvének.
5.6.2. A váltakozó feszültséget adó generátorok működésének értelmezése Lorentz-erő
alkalmazásával (emelt szintű kiegészítő anyag)
A hálózati váltakozó feszültséget az erőművek generátorai állítják elő. A generátorok működése
a mozgási indukció jelenségén alapul. A mozgási indukció alapjelensége, abban áll, hogy a
fémes vezető és a mágneses tér egymáshoz viszonyított mozgása során a vezető szabad töltéseit
a Lorentz-erő átrendezi. Így a fém bizonyos pontján a pozitív, egy másik pontján a negatív
töltéstöbblet lép fel, és a két pont (pólus) között elektromos feszültség mérhető. Ha a mozgási
indukció töltésszétválasztó hatását folyamatossá tesszük, a fém két pólusa folyamatos
áramforrásként alkalmazható. A folyamatos indukciós hatás drótból hajlított vezető keret vagy
lapos tekercs mágneses térben történő forgatásával biztosítható legkönnyebben. Az ábra egy
mágnespatkó pofái közt forgatott vezető keretet perspektivikus és oldalnézeti rajzát mutatja.

5.26. ábra: Váltakozó feszültség keltése homogén mágneses térben forgatott keretben

Jelölje a keret állandó szögsebességét ω, a keret tengellyel párhuzamos oldalának hosszát l, a
rövidebb, a tengelyt tartó oldalát b!
A korábbiakban, a mozgási indukció alapesetének tárgyalása során láttuk, hogy ha a fémrúd
⃗⃗ indukcióvektorára merőleges, úgy a rúd
hossza l, sebessége 𝑣⃗, aminek iránya a mágneses tér 𝐵
két végpontja közti indukált feszültség értéke 𝑈𝑖 = 𝐵𝑙𝑣. Ha a sebesség és a mágneses indukció
⃗⃗ irányába
iránya nem merőleges, úgy az indukciós feszültség úgy csökken, mint a sebesség 𝐵
⃗⃗ irányával.
eső vetülete. Így mozgási indukció nem lép fel, ha a rúd sebessége egybeesik 𝐵
⃗⃗ közti szög értéke α (l. ábra) úgy az forgatott keret l hosszúságú
Általános esetben, ha a 𝑣⃗ és 𝐵
oldalában indukált feszültség pillanatnyi értékét, illetve időbeli változását a
𝑈𝑖 = 𝐵𝑙𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐵𝑙𝑣 ∙ sin (𝜔𝑡)
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formula adja meg, ahol α = ωt, és az időmérést a keret síkjának vízszintes helyzetében kezdjük.
A forgó keret két szabad végpontja közt mérhető feszültség az egyes oldalszakaszokban
indukált feszültségek összege. Mivel a jobbkéz-szabály szerint a forgástengelyjel párhuzamos
két oldalon a Lorentz-erő iránya megegyezik, és az indukció időben is szinkronban változik, a
két drótszakaszban indukálódó részfeszültségek összeadódnak. A rajzon látható keret
forgásakor a forgástengelyre merőleges két rövidebb drótszakaszokon a Lorentz-erő csak a drót
vastagságában mozgatja a töltéseket, a drótszakasz hosszában nem (lásd jobbkéz-szabály), így
nincs járuléka sem a keret végpontjai közt mérhető feszültséghez sem. A keret végpontjai közt
mérhető, időben szinuszosan ingadozó indukált feszültség
𝑈𝑖 = 2𝐵𝑙𝑣 ∙ sin (𝜔𝑡)
A feszültség maximális értéke 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐵2𝑙𝑣𝑘 , ami a keret függőleges síkbeli helyzetéhez
tartozik. Egy körbefordulás alatt a feszültség kétszer veszi fel maximális értékét, de mivel a két
esetben a vezeték pillanatnyi sebességének iránya ellentétes, ezért az árammérő ellenkező
polaritású értéket mutat. A feszültség pillanatnyi értéke zérus, amikor a keret síkja az
indukcióvonalakkal párhuzamosan vízszintes.
Ha a forgatott tekercs sarkaira, mint feszültségforrásra, ohmikus ellenállású kört kapcsolunk a
körben folyó áram a feszültséggel szinkronban, szinuszosan változik az idő függvényében
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡)
Az áram és a feszültség pillanatnyi értékére teljesül az Ohm-törvény:
𝑈(𝑡) = 𝑅 ∙ 𝐼(𝑡)
Az erőművi generátorok a fenti leírás alapján működnek. technika megvalósításuk
természetesen eltér a fenti egyszerű modellétől.
A váltakozó feszültségű generátor működését egyszerű iskolai modellt használva kísérlettel is
szemléltethető. (A modell az iskoláink jelentős részében, mint az egykori Tanért által
forgalmazott „Elektrovaria” eszközkészlet része, megtalálható, de céleszközként újonnan is
beszerezhető a tanszerkereskedeleben.) Az alábbi fotó a „Elektrovaria” készlet kísérleti
összeállítását mutatja.
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5.27. ábra: A váltóáramú generátor működését bemutató kísérleti összeállítás, az „Elektrovaria” demonstrációs
eszközkészlet felhasználásával.

A modell-generátort permanens patkómágnes pofái között, a homogén tér erővonalaira
merőleges, vízszintes tengely körül forgatható vasmagos tekercs alkotja. A tekercs kivezetéseit
csúszóérintkezők segítségével csatlakoztathatjuk a középállású árammérő műszerhez. Ha a
tekercset egyenletesen forgatjuk, a műszer mutatója a forgatás frekvenciájának megfelelően
jobbra-balra ingadozik. A műszer mutatójának lengése a tekercs forgatásával indukálódó
szinuszosan váltakozó feszültséget jelzi.
Megjegyzés:
-

A mozgási indukció Lorentz-erőre alapozott tárgyalása, benne a generátorok működési
alapjaival egyfajta előlegezett bevezetésnek tekinthető a nyugalmi indukció és a
váltóáramú hálózatok későbbi feldolgozásához.

-

A váltakozó áramú generátorok működése a Faraday-féle indukciós törvény formális
alkalmazásával a fentieknél kevesebb fáradsággal is tárgyalható. Az egyszerűbb
tárgyalásnak az az ára, hogy összemosódik a lényegi különbség a mozgási indukció (ami
a Lorentz-erő alapján értelmezhető) és a nyugalmi indukció jelensége között, aminek
értelmezése korábbi ismeretek alapján nem lehetséges. A nyugalmi indukció
tárgyalásához új törvény, a Faraday-féle indukciós törvény felismerése szükséges.

-

Az erőművek gyakorlatban használt generátorai csak működési elvüket tekintve
hasonlóak a fentebb bemutatott modellhez. A technikai érdeklődésű osztályokban az
elektromos energia előállításának kérdéskörével, benne a generátorok technikai
megoldásaival is érdemes részletesebben foglalkozni. Ez megszervezhető fakultatív
kiselőadások tartásával vagy projektmunka keretében. Az elméleti ismeretek akkor
kapnak igazi tartalmat, ha azokat egy erőműben tett tanulmányi üzemlátogatás is
élményszerűvé teszi.
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Faraday unipoláris generátora (EÁ36.)
Részletek >>>

Jedlik Ányos dinamója (EÁ37.)
Részletek >>>
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EÁ1. Ahogyan Ohm mért! (Fizikatörténeti kiegészítés)

Ohm törvényének kísérleti igazolása az iskolában a diákok többségének könnyű feladat. Éppen
ezért nehezen értik meg, miért tartja nagyra a fizikatörténet Georg Simon Ohm ezzel
kapcsolatos munkásságát. Érdemes felhívnunk a tanulók figyelmét arra, hogy Ohm úgy mérte
ki a róla elnevezett törvényt, hogy a mai mérőeszközök közül egyik sem állt rendelkezésére.
Mérési összeállítását – a korabeli fizikusok legfrissebb eredményeinek felhasználásával – saját
maga készítette el. Áramforrásként réz–bizmut termoelemet alkalmazott, aminek működése
Seebeck német fizikus 1821-ben tett felfedezésén (termoelektromos hatás vagy Seebeckeffektus) alapul. Az áramerősség mérésére torziós szálra függesztett mágnestű áram hatására
történő elfordulását (a dán Anders Oersted professzor 1820-ban tett felfedezését) használta fel.
Ohm mérőeszközének hiteles másolatát a fotó, a mérés kivitelezését egy tankönyvi ábra
mutatja.

A termoelemet bizmut-lemez két végéhez szegecselt egy-egy réz sín képezte. Az egyik
összeszegecselt kontaktust jeges vízzel töltött pohárba, a másikat fém tartályba merítette, amin
forrásban lévő vizet folyatott keresztül. Ilyen módon a termoelem egyik pólusát 0 0C
hőmérsékleten, a másikat 100 °C-on stabilizálta, az állandó hőmérsékletkülönbség hatására a
termoelem pólusai közt állandó elektromos feszültség ébred (termoelektromos hatás). Zárt kör
esetén a termoelemhez kapcsolt vezetéken, (vezetékeken) elektromos áram folyt. A termoelem
hideg pólusához csatlakozó, vízszintesen elhelyezett vezeték fölé Ohm torziós szálon
mágnestűt függesztett, és úgy állította be, hogy a mágnestű a vezetékkel párhuzamos helyzetű
legyen, ha a körben nem folyik áram. Áram hatására a mágnestű kimozdult és eredeti
helyzetéhez képest elfordulva került ismét egyensúlyba. (Ohm a zavaró hatások, pl. légáramlás
kiküszöbölésére a torziós szálon függő mágnestűt üveghengerrel vette körül.) A tű kitérési
szögét nagyítón keresztül pontosan mérte. A termoelem két pólusának összekötése esetén (ld.
rajzolt ábra), az eszköz a rövidzárási (maximális) áramot jelezte. Ha a két rézvezeték alól
kiemelte a higanyos kontaktust tartalmazó poharakat, a termoelem két pontja közé különböző
hosszúságú, vastagságú és anyagú vezetékeket tudott csatlakoztatni és így mérte az áram
változását. Mérései alapján Ohm nem csupán a feszültség és az áram arányosságát állapította
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meg, de meghatározta a huzalok ellenállásának vastagság- és hosszúságfüggését, és az anyagi
minőség hatását (bevezette a fajlagos ellenállás fogalmát). Részletes vizsgálatai során
ellenállás-kapcsolásokat is tanulmányozott és egyes a konkrét esetekre vonatkozóan felismerte
a későbbiekben Kirchhoffról elnevezett törvényeket is.

Vissza >>>
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EÁ2. Fémhuzal fajlagos ellenállásának mérése

Vezetékhuzalok ρ fajlagos ellenállásának meghatározását egyszerű esetben Ohm törvényén
alapuló ellenállásmérésre (feszültség és áramerősség mérésre) és hosszúságmérésre (a vezető
hosszának és keresztmetszetének mérésére) vezetjük vissza. A mérés nagyságrendi eredményt
ad, tájékoztató jellegű.
Pontosabb eredményre jutunk, ha az ellenállás mérésére a Kirchhoff törvények alkalmazásán
alapuló ún. Wheatstone-hidas módszert alkalmazzuk. Az iskolai célú Wheatstone-híd
összeállítását az ábra mutatja

Az ellenálláshuzalt (célszerűen 1 m hosszú 0,1-0,2 mm átmérőjű konstantán huzalt) mmskálával ellátott lapra feszítjük ki (a végpontokat az ábrán A és B jelöli). E végpontokhoz
csatlakozik az egyik oldalon, kapcsoló közbeiktatásával a telep, a másik oldalon a mérendő
ismeretlen ellenállás (𝑅𝑋 ). Ez esetünkben ismert (lemért) hosszúságú és átmérőjű huzal, aminek
fajlagos ellenállását akarjuk meghatározni. A mérendő ellenállással szemben ismert nagyságú
ún. segédellenállást (𝑅𝑆 ) kapcsolunk. A konstantán huzalon mozgatható, jól érintkező csúszka
van, amit érzékeny galvanométeren keresztül a két ellenállás C csatlakozási pontjához kötünk.
Az ellenállásmérés menete a következő:
Határozzuk meg közvetlen áramerősség, illetve feszültségmérés segítségével az 𝑅𝑋 ellenállás
közelítő értékét! Ezután a kapcsolást állítsuk össze úgy, hogy az 𝑅𝑆 ismert segédellenállás
értéke ne különbözzék sokkal 𝑅𝑋 várt értékétől. (Segédellenállásként célszerű
ellenállásszekrényt alkalmazni, és a kívánt ellenállásértéket a megfelelő dugók kihúzásával
beállítani.) A mérés során az O csúszó kontaktust addig tologatjuk az ellenálláshuzalon, amíg
az árammérő műszer a kapcsoló zárása után sem mutat áramot. A hídnak ebben a
kiegyensúlyozott helyzetében C és O ekvipotenciális pontok. Ezért
𝑅𝑋 𝐼1 = 𝑅1 𝐼2
𝑅𝑆 𝐼1 = 𝑅2 𝐼2
ahol R1 és R2 a kifeszített ellenálláshuzal csúszkával kettéosztott két darabjának ellenállását, I1
és I2 pedig a két ágban folyó áramot jelenti.
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Az első egyenletet a másodikkal elosztva
𝑅𝑋 𝑅1
=
𝑅𝑆 𝑅2
Az ellenállások aránya megegyezik az ellenálláshuzal két darabjának hosszarányával. A
huzaldarabok hossza a drót melletti mm-skálán közvetlenül leolvasható. Az 𝑅𝑋 ellenállás
pontos értéke tehát:
𝑅𝑋 =

𝑙1
𝑅
𝑙2 𝑆

Keressük meg a híd kiegyensúlyozott helyzetét és olvassuk le az l1 és l2 vezetékhosszakat a
csúszka két oldalán! Számítsuk ki a feni formula alapján a vizsgált huzal ellenállásának értékét,
majd a huzal hosszának és keresztmetszetének adatait felhasználva számítsuk ki a huzal fajlagos
ellenállását!
Megjegyzés:
-

A Wheatstone-hidas ellenállásmérés pontossága a híd kiegyensúlyozására alkalmazott
ún. nullmódszer következménye. Azt ugyanis, hogy folyik-e áram, vagy nem, sokkal
pontosabban mérhetjük, mint az áramerősség valamely nullától különböző értékét. Az
utóbbit ugyanis a mérőműszer maga is befolyásolja, amit sokszor nehéz korrigálni. A
kísérletben használt műszerrel szemben az sem követelmény, hogy skálája
áramerősségre pontosan hitelesítve legyen, elegendő, ha belső ellenállása kicsi, és a
nullától való kis eltéréseket is jól érzékelhetően mutatja.

-

A mérés pontossága annál nagyobb, minél inkább közelít az l1/ l2 arány 1-hez, azaz
minél inkább megegyezik RX és RS értéke.

-

Az ellenálláshuzal melegedésének és a belőle származó hibának az elkerülésére a híd
kiegyensúlyozása során az áramkört mindig csak rövid időre zárjuk!

-

A méréshez használt kis belső ellenállású műszer (galvanométer) használata
körültekintést igényel. A műszer károsodhat, ha elővigyázatlanul nagyon
kiegyensúlyozatlan hídra adjuk rá a feszültséget.

Vissza >>>
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EÁ3. Áramvezetés fémekben: a Drude-modell

A fémek jellemző anyagszerkezeti sajátosságait kémiából tanulják a diákok. Tudják, hogy a
fémek kristályos szerkezetűek, és hogy a kristályt a „fémes kötés” tartja össze. Ennek lényege,
hogy a fémkristályban minden fématom leadja vegyértékelektronját. A leadott elektronok
ezután már nem az egyes atomokhoz kötődnek, hanem az egész kristályhoz tartoznak
(delokalizálódnak). Ezek az elektronok a kristályban szabadon mozogva egyenletesen kitöltik
a teljes térfogatot és így a rácsszerkezetbe rendeződött fémionokat szinte összeragasztják
(fémes kötés). A fém szabad vegyértékelektronjai külső elektromos feszültség hatására
könnyen áramló mozgásba jönnek. A fémek jó elektromos vezetőképessége a könnyen
elmozduló vegyértékelektronoknak köszönhető. Ez a fémes vezetésről kémiában adott kép
lényegében megfelel az 1900-as évek tudományos elképzelésének, a fémek klasszikus
szabadelektron – elméletének.
A fémet kitöltő, szabadon mozgó elektronsokaságra vonatkozó elképzelés Richard C. Tolman
amerikai fizikus történelmi kísérletével vált általánosan elfogadottá. A kísérlet alapelve igen
egyszerű. Tolman fémrudat mozgatott gyorsan ide-oda és közben mérte a rúd két vége közti
feszültséget. Nyugalomban a rúd két vége között nem volt mérhető feszültség, rezgetéskor
azonban periodikus feszültségingadozás lépett fel. A feszültség a szabad elektronok
tehetetlenségével magyarázható. A pozitív ionokból álló fémrács mozgását a szabad elektronok
nem tudják pillanatról pillanatra követni, hanem tehetetlenségük miatt lemaradnak. Emiatt a
pozitív és negatív töltések a fémben szétválnak és a rúd két vége közt potenciálkülönbség lép
fel. A rúd rezgetési frekvenciája és a mért feszültségingadozás adatainak felhasználásával
kiszámítható az elektronok fajlagos töltése. A Tolman-kísérlet alapján számított 𝑞𝑒 ⁄𝑚 érték
5%-on belül megegyezett a katódsugarak eltérítéséből adódó fajlagos töltéssel.
A fémes vezetésre a szabad elektronok segítségével Paul Drude német fizikus adott szemléletes
magyarázatot 1900-ban. A modell a fém elektronjait az ideális gáz részecskéihez hasonlóan
tömegpontnak tekintette, amelyek elektromos töltésük ellenére sem állnak egymással
kölcsönhatásban, mozgásuk a kristályban teljesen véletlenszerű. (E hasonlóság miatt gyakran
használjuk „a fémet kitöltő szabadelektron-gáz” kifejezést.)
A fémre elektromos teret kapcsolva az elektronok mozgása módosul. A véletlenszerű
hőmozgásra irányított áramlás szuperponálódik. Az elektronok 𝑣̅ átlagos sebességű áramlása
adja a makroszkopikus áramot. Ha az 𝐴 keresztmetszetű vezető egységnyi térfogatában 𝑁
szabad elektron van, és azok 𝑣̅ átlagsebességgel mozognak, a vezeték keresztmetszetén
időegység alatt áthaladó elektromos töltés (azaz az elektromos áram)
𝐼=

∆𝑄 𝑁𝑞𝐴 ∙ 𝑣̅ ∆𝑡
=
= 𝑁𝑞𝐴𝑣̅
∆𝑡
∆𝑡

ahol 𝑞 az elektron töltése. Az egyszerű levezetést az ábra illusztrálja.
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Az állandó nagyságú áramerősséget tehát az elektronok egységnyi térfogatra jutó száma és az
adott feszültség mellett beálló átlagsebesség határozza meg.
Drude elképzelése szerint az elektronok átlagsebességének nagyságát két hatás befolyásolja. A
huzalra kapcsolt feszültség hatására a vezetékben fellépő elektromos tér erőt fejt ki az
elektronokra, azoknak tehát a klasszikus képnek megfelelően gyorsulva kell mozogniuk.
Mivel az áramerősség a tapasztalatok szerint nem növekszik, arra kell következtetnünk, hogy a
tér hatására gyorsuló elektronok mozgását a fém anyaga akadályozza. Akadályozó
mechanizmusként Drude feltételezte, hogy a gyorsuló elektronok időről időre rugalmatlanul
ütköznek a kristályrács atomjaival. Az elektronok minden ütközés során elveszítik
sebességüket, majd újra gyorsulnak. E periodikusan ismétlődő gyorsulási szakaszokból álló
mozgás eredménye az elektronok átlagos sebessége. A fém elektromos ellenállása tehát a
vezetési elektronok és a kristályrács ütközésével értelmezhető. Az elektronok ütközése során a
rácsatomoknak leadott energia magyarázatot ad arra a makroszkopikus tapasztalatra is, hogy az
áramjárta vezetők fajlagos ellenállásuktól függően melegszenek. Kvalitatív magyarázatot
kapunk arra a kísérleti tapasztalatra is, hogy a fémek ellenállása a hőmérséklet emelkedésével
nő. A magasabb hőmérsékleten a rácsatomok intenzívebb hőmozgása és nagyobb
hatáskeresztmetszete miatt az elektronok gyakrabban ütköznek, így áramlási átlagsebességük
csökken.
A fémek elektromos vezetésének Drude modellje a középiskolában szemléletes és használható
képet ad a diákok számára. Természetesen a tanárnak tudnia kell, hogy a modell tudományos
szempontból ma már csak lényegi átértelmezés mellett használható. Az elektron ugyanis nem
tekinthető klasszikus részecskének, hullám-sajátságai vannak így viselkedése csak a
kvantummechanika alapján érthető meg, illetve írható le. Alapvető hibája a modellnek, hogy az
elektronok szabad mozgását a kristályrács akadályozza. A kristályban az elektronhullám
alkalmazkodik a kristály ideális periodicitásához, így a rács maga nem akadályozza az
elektronok mozgását. Az elektronok számára a reális kristály ideális rácsszerkezettől való
lokális eltérései, a kristályhibák képviselnek ellenállást. A kristályrács ideálistól vett eltéréseit
az atomok termikus rezgése, a kristályba beépült kémiai szennyezések (ötvözők), illetve
szerkezeti kristályhibák jelentik. Fontos korrekcióra szorul az a korábbi elképzelés is, amely
szerint a fém valamennyi vegyértékelektronja részt vesz a vezetésben. A sávszerkezeti
számítások és a kísérleti tapasztalatok szerint a vegyértékelektronoknak csak kis hányada képes
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energiát felvenni az elektromos tértől és így részt venni a vezetésben. Azt is fontos tudni, hogy
a kristálybeli elektronok tehetetlensége nem egyezik meg a vákuumbeli szabad elektronok
tehetetlenségével (tömegével). A kristályelektronok „gyorsulását” az elektronok
kristályrácsban mutatott tehetetlensége határozza meg. A fémes vezetés elméleti értelmezése
nehéz kvantummechanikai probléma.
Megjegyzés:
-

A Drude-modell képszerű megjelenítése (lásd a fenti ábrát) a diákok számára lényeges
abból a szempontból, hogy az árammal kapcsolatos gyakori tévképzetüket korrigáljuk.
Sokan képzelik úgy, hogy a töltések az áramforrásból származnak, és onnan
vándorolnak keresztül a vezetéken. A Drude-modell képe szerint a szabad elektronok,
mint töltéshordozók nem a telepből származnak, hanem a fém szerkezetéből adódóan
kitöltik a vezető teljes térfogatát. A telep szerepe az, hogy elektromos teret kelt a
vezetőben és így mozgásba hozza a szabad elektronokat.

Vissza >>>
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EÁ4. Áramvezetés folyadékokban

(szakköri feldolgozásra vagy fakultatív projekt-munkára ajánlott)
Azok a folyadékok, amelyekben mozgásképes töltéshordozók vannak, vezetik az elektromos
áramot. Ilyenek a fémolvadékok és az ionkristályok olvadékai, illetve az ún. elektrolitok, (az
ionos vagy erősen poláros vegyületek vizes oldatai.) A fémek olvadéka vezetési szempontból
hasonló a szilárd fémekhez, vagyis az áramot a delokalizált elektronok vezetik. Az elektrolitok
szerkezetével és az oldódás folyamatával (ennek részeként az olvadás és az oldódás hangsúlyos
megkülönböztetésével) a diákok már az általános iskolában megismerkednek. Az ionkristályok
olvadása során a pozitív és negatív ionok kilépnek a kristályrácsból és szabadon mozognak az
olvadékban. A só olvadékokban az áramot ionok vezetik. (Az oldódás folyamatának részletes
értelmezésével a kémia tantárgy keretében már foglalkoznak a tanulók.) A folyadékokban az
alkotórészek nincsenek helyhez kötve, így a külső elektromos tér hatására a pozitív töltésű
ionok az 𝐸⃗⃗ térerősség irányába, a negatív töltésűek ezzel ellenkező irányban mozognak.
Az ellentétes irányba mozgó ellentétes töltésű részecskék egymást erősítő áramjárulékot adnak.
Tekintsük először a pozitív töltéshordozókat (pozitív ionokat)!
A pozitív töltésmozgásból adódó áramjárulék (𝐼+ ) a folyadék 𝐴 keresztmetszetére számítva
𝐼+ = 𝑁+ (+𝑞)𝐴𝑣̅+
ahol 𝑁+ a pozitív ionoknak a folyadék egységnyi térfogatába eső számát, +𝑞 az ion töltését,
𝑣̅+ a pozitív ionok átlagos áramlási sebességét jelöli.
A negatív ionok áramjáruléka (𝐼− )
𝐼− = 𝑁− (−𝑞)𝐴(−𝑣̅− )
ahol 𝑁− a negatív ionoknak a folyadék egységnyi térfogatába eső száma, (−𝑞) a negatív ion
töltése, (−𝑣̅− ) a negatív ion negatív irányú (E térerősséggel ellenkező irányú) átlagos áramlási
sebessége.
A folyadék 𝐴 keresztmetszetén áthaladó elektromos áram a két ion-áram összege, azaz

𝐼 = 𝐼+ + 𝐼− = 𝑁+ (+𝑞)𝐴𝑣̅+ + 𝑁− (−𝑞)𝐴(−𝑣̅− ) = 2(𝑁𝑞)𝐴(𝑣̅+ + |𝑣̅− |)
ahol figyelembe vettük, hogy az 𝑁𝑞 érték (a térfogategységre jutó töltések száma) ugyanannyi
a pozitív és negatív ionokra vonatkoztatva.
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A pozitív és negatív ionok átlagos áramlási sebességét befolyásolja az ionok nagysága és a
mozgást akadályozó kölcsönhatások.
Megjegyzés:
-

A korábbi évtizedekben a kémia és a fizika tantárgy egyaránt foglalkozott a folyadékok
áramvezetésével. A jelen tantervekből ez a témakör kimaradt. Feldolgozása szakköri
formában, vagy projektmunka keretében javasolt, különösen a kémia és a fizika iránt
egyaránt érdeklődő diákok számára.

Vissza >>>
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EÁ5. A folyadékok áramvezetésével kapcsolatos demonstrációs
alapkísérletek

(fakultatív kiegészítő anyagként ajánlott)
Folyadékok vezetőképességének vizsgálati módszere
Az elektromos vezetőképesség vizsgálatára áramforrás két pólusához csatlakozó egy-egy
semleges elektródot kell belemeríteni a folyadékba. Az egyik elektród és a telep közé beiktatott
árammérő műszer jelzi, ha a folyadék vezet. Az iskolai demonstrációs kísérletek céljára
elektródként szénrudat vagy rézlemezt használhatunk. Ezeket egymástól elszigetelve, az
elektródok állandó távolságát biztosító módon kell rögzíteni. A két elektród kb. 1 cm távolságra
legyen egymástól!
Az eszközzel végzett első kísérletek során a berendezés működését először zsebteleppel
mutassuk be, majd térjünk át 24 V vagy 42 V váltakozó feszültség alkalmazására! A váltakozó
áram előnye, hogy az elektródákon az anyagkiválás nem folyamatos, így nincs polarizáció,
továbbá az elektródák sem használódnak el.
A mellékelt ábra szénrudas és rézlemez-elektródokat alkalmazó, házilag készíthető
vezetőképesség-vizsgáló eszközt mutat.

Megjegyzés:
-

A vezetőképesség vizsgálatokat mindig tiszta elektródokkal kezdjük! A tisztántartás
érdekében minden mérés végeztével az elektródokat desztillált vízzel többször mossuk
le, és a mosást biztonság kedvéért az új mérés kezdete előtt is ismételjük meg! Az alapos
lemosás a szénelektródok esetén különösen fontos, mert a pórusokban lerakódó, korábbi
mérésből megmaradt anyagok meghamisíthatják a mérést.

-

Tudományos igényű vizsgálatokhoz a műszerkereskedelemben speciális
vezetőképesség-mérő elektródok kaphatók. Ezek üvegbe forrasztott platinaelektródok,
amelyekre az áramkör többi része könnyen csatlakoztatható (lásd a fenti, jobboldali
ábrát).
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Desztillált víz, ionkristály és ionokat tartalmazó vizes oldat vezetőképességének bemutatása
Csatlakoztassuk a vezetőképesség-mérő berendezés elektródjait alkalmas izzólámpa
közbeiktatásával feszültségforráshoz! Ha a két elektródot fémtárggyal áthidaljuk, a lámpa
kigyullad, jelezve, hogy az áramkör zárul.
Öntsünk tiszta edénybe desztillált vizet, és merítsük bele a
vezetőképesség-vizsgáló eszközt! A lámpa nem világít,
bizonyítva, hogy a desztillált víz nem vezeti az áramot.
Érintsünk ezután az elektródok közé nagyobb rézgálic- vagy
timsókristályt! A lámpa jelzi, hogy az áramkör nem zárul, az
ionkristályok nem vezetik az áramot.
Az előbb használt kristályt törjük össze, és a vízbe szórva
oldjuk fel! A vezetőképesség-mérőt az oldatba helyezve a
világító lámpa jelzi, hogy a folyadék vezet.

Ionvándorlás kimutatása színes ionokkal
Folyadékokban pozitív és negatív ionok (vizes elektrolitokban hidrát burokkal körülvett ionok)
mozgása biztosítja a töltésáramlást, közvetíti az áramot a folyadékba merülő fémelektródok
között. Az ionvándorlás színes ionokat tartalmazó folyadékokban közvetlenül megfigyelhető.

Ionvándorlás kimutatása réz(II)-dikromát-oldat elektrolízise során

A réz(II)-dikromát-oldat sárgászöld színe a réz(II)-ionok (Cu2+) kék és a dikromát-ionok
(𝐶𝑟2 𝑂72− ) narancssárga színéből adódik. A különböző színű és töltésű ionok elektromos tér
hatására ellentétes irányba mozognak. A katód körül a pozitív, az anód környezetében a negatív
ionok szaporodnak föl, amit a folyadék színének változása meggyőzően bizonyít.
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Az oldatot U alakú, vastag üvegcsőben elektrolizáljuk. A cső két szárába illesztett gumidugók
furatán keresztül az edénybe egy-egy szénrúd elektród nyúlik be. Az edény folyadékkal való
megtöltését az U-cső legalsó részén kialakított üvegcsap könnyíti meg. Az üvegcsapra hosszabb
gumicsővel tölcsért csatlakoztatunk. (Egyszerűbb kivitelű eszközökön nincs üvegcsap, a
beömlőnyílás csonkjára húzott gumicsövet szorítóbilinccsel lehet zárni.)
Az üvegcsapot elzárva öntsünk az edénybe, a szárak 1/3 magasságáig, híg (kb. 1%-os)
kénsavoldatot, majd a magasan rögzített tölcsért és a gumicsövet töltsük fel buborékmentesen
réz(II)-dikromát oldattal! (A csőből a buborékokat úgy távolíthatjuk el, hogy a tölcsért magasra
emelve a csövet alulról felfelé haladva finoman megnyomkodjuk.) Az üvegcsap óvatos
megnyitásával engedjük a réz(II)-dikromát oldatot a kénsav alá rétegeződni! Minél lassabban
áramlik a folyadék, annál élesebb lesz a határréteg. A rétegezést addig folytassuk, amíg a két
szárban emelkedő folyadékszint kb. 2 cm-nyire megközelíti a cső felső peremét. Ezt elérve
zárjuk el az üvegcsapot, és az U-cső két szárába helyezzük be a gumidugóba rögzített
szénelektródokat! Az elektródok ekkor a színtelen híg kénsavoldatba merülnek, a sárgászöld
réz(II)-dikromát oldat határa 1-2 cm-rel az elektródák alatt helyezkedik el. Az elektródokra
kapcsoljunk 24 V egyenfeszültséget, és folytassuk az elektrolízist mindaddig, míg a színtelen
kénsavoldat határán jól észlelhetővé válik a kék, illetve sárga elszíneződés. A színek
megfigyelését megkönnyíti, ha az U-cső mögé fehér papírernyőt rögzítünk.
Megjegyzés:
-

A réz(II)-dikromát oldat készítésének módja a következő: 125 g kristályos rézgálicot
(CuSO4 · 5H2 O) és 74 g kristályos kálium-dikromátot (K 2 Cr2 O7) oldjunk fel egy-egy
liter desztillált vízben! A kék színű rézgálicoldatot és a sárga dikromátoldatot a tanulók
előtt összeöntve kapjuk a kísérletben használt sárgászöld oldatot. (A két folyadék
összeöntését azért célszerű a tanulók előtt végezni, hogy megfigyelhessék a rézionokra,
illetve a dikromátionokra jellemző eredeti színt.)

-

Ha nem rendelkezünk olyan elektrolizáló edénnyel, amelyen alul a folyadékok
egymásra rétegezését megkönnyítő nyílás van, a kísérletet egyszerű U-csővel is
elvégezhetjük. Ilyenkor a színes réz(II)-dikromát-oldat és a híg kénsav keveredését 11,5 cm-es zselatinréteggel akadályozhatjuk meg. Először réz(II)-dikromát oldatot
töltünk a csőbe, majd erre óvatosan, üvegbot mentén még meleg zselatinoldatot. Néhány
perc múltán a zselatin kocsonyává dermedve „dugót” képez a színes oldat fölött, amire
már minden gond nélkül ráönthető a híg kénsavoldat. A zselatin kicsit lassítja az ionok
mozgását, így a színek megjelenéséhez hosszabb idő (15-20 perc) szükséges.

Permanganát (𝑀𝑛𝑂4− ) ionok mozgása elektromos térben
Lapos műanyag tálba tegyünk alkalmas méretűre vágott vastagabb üveglemezt és erre
káliumnitrát-oldattal „tocsogósra” nedvesített itatóspapírt! A papírra, egymástól 4-5 cm
távolságban, helyezzünk el egy-egy fémelektródot! Az elektródák közé, az itatóspapírra
tegyünk (csipesszel) egy homokszemnyi KMnO4-kristályt! A vizes itatóspapíron a kristály
oldódni kezd, az 𝑀𝑛𝑂4− -ionokra jellemző lilásbarna színű oldat egyre növekvő foltot alkot a
kristály körül. Kapcsoljunk az elektródokra 24-42 V egyenfeszültséget! A körkörös folt
fokozatosan elnyúlik a pozitív polaritású elektród irányába, jelezve a permanganát-ionok
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mozgásirányát. Az elektródák polaritását megcserélve a színes csóva visszafejlődik, illetve az
ellentétes oldalon fejlődik ki.
Megjegyzés:
-

Az MnO−
4 -ionok mozgását pillanatról pillanatra a lokális elektromos térerősség szabja
meg. A kirajzolódó színes csóvák alakja és hosszaránya alapján képet kaphatunk az
elektródák körül kialakuló elektromos térről, a lokális áramviszonyokról. Egyszerűen
bemutatható például, hogy két párhuzamosan álló, egyenes elektród között az ionok
mozgási sebessége (az azonos időintervallum alatt kialakuló csóvahossz) csak az
elektródok feszültségétől függ, azzal arányos és független a helytől.

Koncentrikusan elhelyezett két elektródgyűrű esetén a töltések sebessége a középponttól mért
távolság függvényében csökken.
Látványos kísérleteket végezhetünk különböző alakú és elhelyezésű elektródákkal. Szintén a
tér erővonal-szerkezete rajzolódik ki, ha a nedves itatóspapírt apró káliumpermanganát
kristályokkal egyenletesen (de nem túl sűrűn) beszórjuk.
-

A kísérletek még látványosabbá tehetők, ha az elektródok feszültségét megnöveljük. 42
V-nál nagyobb feszültségekkel azonban csak a tanár dolgozhat!

-

A leírthoz hasonló kísérletekkel részletesen foglalkozik Jeges Károly: Fizikai kísérletek,
játékok elektronokkal és ionokkal c. könyve (Mozaik, 1993).

Vissza >>>
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EÁ6. Elektrolit elektromos ellenállásának vizsgálata

Emelt szintű érettségi mérés (2011)
Feladat
Vizsgálja meg az izzólámpából és elektródákból álló kapcsolás áramfelvételét a vízbe merített
elektródák merülési mélységének függvényében! Végezze el a mérést hideg és meleg vízzel.

Szükséges eszközök
4 vagy 6 V-os váltakozó feszültségű áramforrás, váltóáramú feszültség és árammérő műszerek,
vezetékek, két, egymástól 1 cm távolságban szigetelő távtartók közé rögzített rézlemez
elektróda (ajánlott anyaga nyomtatott áramköri lemez, méretei 3x20 cm), felső végén
banándugós csatlakozással, alsó szélén az elektródák közé forrasztott zseblámpaizzóval.
Állvány, ami az elektródák befogását és magasságának változtatását biztosítja. Tálca, magas
vizes edény, külső falán cm-skála, hideg csapvíz, meleg csapvíz.

A mérés leírása
A kísérleti összeállítást az ábra mutatja.

Adjon feszültséget az izzóra, áram- és feszültségméréssel határozza meg az izzó ellenállását!
Merítse az elektródákat hideg csapvizet tartalmazó edénybe és méréseket végezve határozza
meg a kapcsolás áramfelvételét az elektródák legalább négy különböző mértékű merülése
esetén! A mérést ismételje meg meleg vízzel is!
-

Adatait foglalja értéktáblázatba, ábrázolja grafikusan, és értelmezze a kapott
áramerősség–mélység grafikont!
399

-

Határozza meg, hogyan változik a víz elektromos ellenállása az elektródák vízbe merülő
hosszának függvényében!
Elfogadva, hogy a folyadékok áramvezetésére is érvényes Ohm törvénye, határozza meg
a hideg és a meleg víz fajlagos ellenállását (vezetőképességét)!
Értelmezze a két különböző hőmérsékletű víz esetén mért adatok különbözőségét!

Megoldás
A feladatban leírt kapcsolás összeállítása után – még az elektródák vízbe merítése előtt –
meghatározzuk az izzó ellenállását. Az anódpótló iskolai tápegység ~ 4 V névleges kimenetén
4,5 V váltakozó feszültség mérhető (ez az érték a terheléstől függetlenül állandó, a kísérlet
során nem változik). Az izzón átfolyó áram Io = 200 mA, az izzó 𝑅𝑖 üzemi ellenállása tehát
𝑅𝑖 =

𝑈 4,5
=
= 22,5 𝛺
𝐼0 0,2

Az izzót és az elektródákat vízbe merítve, a kapocsfeszültség változatlan, az izzó szabályosan
világít, miközben az áram a bemerítés mélységével (h) folyamatosan nő. A kapcsolást most úgy
tekinthetjük, hogy az izzóval párhuzamosan változó, 𝑅𝑣 értékű „víz-ellenállást” is
bekapcsoltunk. Az 𝑅𝑒 eredő ellenállást a különböző mélységek mellett mért 𝐼ℎ értékek
segítségével határozhatjuk meg:
𝑅𝑒 =

𝑈
𝐼ℎ

A víz-ellenállás értékét az ellenállások párhuzamos kapcsolására érvényes összegzési
formulából fejezhetjük ki.
Az elvégzett próbamérések során a különböző h bemerítési mélységek esetén mért Ih áram
értékeket, a feszültség és az aktuális áram hányadosaként számolt Re eredő ellenállás értékeket
és a számított Rv víz-ellenállás reciprok értékeit (1/Rv) két táblázat foglalja össze. Az egyik a
szobahőmérsékletű (≈ 25 °C), a másik a meleg (≈ 44 °C) hőmérsékletű vízzel végzett mérések
adatait tartalmazza.
T ≈ 25 °C
h vízmélység (cm)

6

10

14

16

Iv (mA)

275

320

372

381

Re (𝛺)

16,4

14,0

12,1

11,8

Rv (Ω)

58,8

37,0

25,9

24,4

6

10

14

16

Iv (mA)

300

365

425

460

Re (𝛺)

15

12,3

10,6

9,8

Rv (Ω)

44,2

27,0

20,0

17,2

T ≈ 44 °C
h vízmélység (cm)
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Az áramerősség–bemerítési mélység (Iv–h) függvény grafikonját az ábra mutatja mindkét
hőmérsékletű víz esetén.

A víz elektromos ellenállása az elektródák vízbe merülő hosszának függvényében, a két
hőmérsékleten:

Ohm vezetékhuzalok ellenállását vizsgálva megállapította, hogy az l hosszúságú A
keresztmetszetű huzal ellenállása egyenesen arányos a huzal hosszával és fordítottan a
keresztmetszetével és függ a fém anyagi minőségétől:
𝑅=𝜌

𝑙
𝐴

ahol ρ a fém anyagát jellemző fajlagos ellenállás.
Tegyük fel, hogy hasonló összefüggés érvényes a víz elektromos ellenállására is. A fentebb
felírt képletben szereplő l huzalhosszúságnak az elektródák távolsága (esetünkben l = 1 cm), a
huzal A keresztmetszetének az aktuális elektróda-felület felel meg. Az aktuális elektródafelület
a bemerítési mélység (h) és a lemez szélességének (d) szorzata (A = h∙d), (esetünkben d = 3cm).
Az ellenállás Ohm-féle kifejezését feltételezve tehát a víz-ellenállás értéke:
𝑅𝑣 = 𝜌𝑣
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𝑙
ℎ∙𝑑

Mérési adataink felhasználásával a víz fajlagos ellenállása (𝜌𝑣 ) mindkét hőmérsékleten
meghatározható. Ennek célszerű módja az, hogy a víz adott hőmérsékleten meghatározott
ellenállását (Rv) az elektródák bemerülési mélység reciprokának (1/h) függvényében
ábrázoljuk. A két különböző hőmérsékletű esetre adódó grafikont az ábra mutatja.

A mérési pontokra, mindkét hőmérséklet esetén egyenes illeszthető. Ez igazolja, hogy a víz
esetén is alkalmazható az ellenállás Ohm-féle formulája. A két különböző hőmérsékleten az
egyenes meredeksége eltérő. A meredekség (tgφ) számértéke a grafikonokról leolvasható. A
meredekség alapján meghatározható a víz fajlagos ellenállása a két hőmérsékleten. Az egyenes
𝑅𝑣 = 𝜌𝑣

𝑙
𝜌𝑣 ∙ 𝑙 1
=
∙
ℎ∙𝑑
𝑑 ℎ

egyenlete értelmében
tg𝛼 =

𝜌𝑣 ∙ 𝑙
𝑑

ahonnan a víz fajlagos ellenállása kifejezhető
𝜌𝑣 =

𝑑 ∙ tg𝛼
𝑙

A numerikus értékek behelyettesítése után (d = 3cm, l = 1 cm) a víz fajlagos ellenállása:
25 0C-on

𝜌𝑣 = 1089 Ωcm

44 0C-on

𝜌𝑣 = 825 Ωcm

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a víz fajlagos ellenállása csökken a hőmérséklet
növekedésével. Ez a fémeknél tapasztalható változással ellentétes értelmű: a fémek fajlagos
ellenállása nő a hőmérséklettel. A lényegi különbségre az áramvezetés eltérő
mikromechanizmusa ad magyarázatot. A fémekben szabad elektronok vezetik az áramot, az
elektronok szabad áramlását a rácsatomok hőmozgása (rezgése) nehezíti, ez az oka az
ellenállásnak. A csapvíz csekély vezetését a benne lévő ionok vándorlása biztosítja. Az
ionvándorlás annál könnyebb, minél kisebb a folyadék belső súrlódása. A belső súrlódás a
hőmérséklet növekedtével csökken, ahogyan azt más folyadékok (pl. olajok) esetén a
hétköznapi életben gyakran tapasztaljuk.
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Kiegészítő megjegyzés:
-

Az ionok mozgékonysága a hőmérséklet növekedésével exponenciálisan növekszik. A
víz elektromos ellenállása az ion-mozgékonysághoz hasonló exponenciális
hőmérsékletfüggést mutat. Ez egyszerűen igazolható, ha legalább 4-5 különböző
hőmérsékleten megismételjük iménti mérésünket, és a kapott ellenállásértékek
logaritmusát 1/T függvényében ábrázoljuk (T a Kelvin-fokokban mért abszolút
hőmérsékletet jelenti). Az exponenciális függvénykapcsolatot igazolja, ha a grafikon
pontjaira egyenes illeszkedik.

Vissza >>>
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EÁ7. Tiszta félvezetők elektronszerkezete és áramvezetése

A félvezetők általános jellemzése és csoportosítása
Bizonyos kristályos anyagok fajlagos ellenállása sokkal nagyobb mit a fémes vezetőké, de
lényegesen kisebb, mit a szigetelőké, ezeket az anyagokat nevezzük félvezetőknek. A félvezetők
fajlagos ellenállása szobahőmérsékleten  = 10-2 – 10+9 cm nagyságrendű, és a hőmérséklet
növekedésével exponenciálisan csökken, míg a hőmérséklet csökkentésével exponenciálisan
nő. Félvezető a legtöbb atomrácsú kristály, a legismertebb közülük a kémiai szempontból tiszta
szilícium és a germánium, de vannak félvezető vegyület-kristályok, sőt, makromolekulájú
félvezető anyagok is. A korszerű elektronikai eszközök ipari alapanyagai olyan félvezető
kristályok, amelyekbe a kristályszerkezetet meghatározó félvezető anyag atomjai közé többkevesebb idegen atomot is beépítenek. Ezeket az anyagokat nevezzük szennyezett
félvezetőknek. A szennyezett félvezetőkön alapul a modern felvezető-technika. Az idegen
atomok hatására a félvezetők elektronszerkezete és vezetési sajátságai megváltoznak. Az így
speciálisan megváltozott tulajdonságú kristályos rétegek összeépítésével mikroszkopikus
méretű elektronikai egységek bonyolult kapcsolási rendszere (mikrochip) állítható elő. Érdekes
különbség például a kémiailag tiszta és a szennyezett félvezető kristályok közt, hogy míg a
tiszta félvezetők vezetőképessége erős hőmérsékletfüggést mutat, a szennyezett félvezetők
fajlagos ellenállása a hőmérséklettől gyakorlatilag független.
A félvezetők viselkedésének igényes magyarázata kvantummechanikai alapok és a kristályok
sávszerkezetének ismeretében adható meg. Erre a szűkre szabott óraszám miatt nincs
lehetőségünk. A félvezetők azonban, elsősorban alapvető gyakorlati felhasználásuk miatt, a
középiskolai fizikaoktatásból nem hiányozhatnak. Kézenfekvő, hogy a félvezetők kvalitatív
szintű tárgyalását a középiskolai fizika tananyag alapszintű elektromosságtan fejezetébe
iktassuk be. Itt azonban a kísérleti alapjelenségeken és a félvezetők néhány közismert technikai
alkalmazásának bemutatásán túl nemigen mehetünk. A félvezetők tárgyalását a tiszta
félvezetők vezetési alapjelenségeinek kísérleti bemutatásával ajánlott kezdeni. Ezt a jelenségek
kvalitatív szintű szerkezeti magyarázata egészíti ki. Ezután tárgyalhatók a gyakorlati
szempontból fontos szennyezett félvezetők és mutatható be néhány egyszerűbb elektronikai
alkalmazás is.

A tiszta félvezetők elektronszerkezetének tárgyalása a diákok előzetes kémiai ismereteire
alapozva
A periódusos rendszer negyedik oszlopában egymás alatt elhelyezkedő szén (C), szilícium (Si),
germánium (Ge) atomjainak külső elektronhéja egyformán négy elektronnal rendelkezik. E
négy elektronnal minden atom négy egyenrangú kovalens kémiai kötés létesítésére képes. (Ezt
mutatja a szén, amikor kovalens kötésekkel négy hidrogénatomhoz kapcsolódva metán (CH4)
molekulát képez.) A négy kovalens kötés tériránya meghatározza a metán-molekula alakját. A
molekula közepén helyezkedik el a szén, amihez tetraéderes irányokban kötődik egy-egy
hidrogénatom. A szén hasonlóan tetraéderes irányú négy kovalens kötéssel másik négy
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szénatomhoz is kapcsolódhat. Ha nagyon sok szénatom kapcsolódik így össze, gyémánt kristály
alakul ki. (A szénatomok tetraéderes összekapcsolódásához magas hőmérséklet és nagy nyomás
szükséges, ilyen körülmények között keletkezett a természetes gyémánt, és így készítik a
mesterséges gyémántot is.) A következő ábrák mutatják a szén-csoport elemeinek (C, Si, Ge)
tetraéderesen irányított kötő elektronpályáit, valamint a gyémánt, szilícium- és
germániumkristály tetraéderes szerkezetű atomrácsát.

A szilícium és a germánium a gyémánthoz hasonló szerkezetben kristályosodik. Ezek a
kristályok nagyon sok különböző célra gyártott félvezető alapanyagát adják. A fenti rajzon a
kristály térszerkezet vegyértékelektronok által létrehozott kovalens kötéseit vonalként
ábrázoltuk. Minden atom négy másik szomszédhoz kapcsolódik. Az alábbi rajzok kis torzítással
a papír síkjába vetítve szemléltetik a félvezető kristály tetraéderes szerkezetét, a mozgóképes
töltéshordozók képződését (párképződés) és a töltéshordozók lehetséges mozgását.

A Si-kristály síkban ábrázolt kovalens kötéseiből
kiszakadt egy-egy elektron helyén pozitív töltésű
elektronhiányos állapot, „lyuk” marad vissza. Ha az
elektron energiája kicsi, a lyuk pozitív töltésének
vonzása a közelben tartja az elektront.

Ha az elektron energiája nagyobb,
eltávolodhat a lyuktól és szabadon mozog a
kristályban

A kovalens kötésben az elektronoknak negatív potenciális és pozitív kinetikus energiájuk van.
Termikus energiafluktuációk (hőmozgás) hatásra a kinetikus energia annyira megnőhet, hogy
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az elektron kiszabadulhat a pozitív töltésű atommagok vonzásából. A félvezetőkre jellemző,
hogy a kovalens kötések több-kevesebb elektronja már nem túl magas hőmérsékleten is
szabaddá válik. A szabaddá váló elektron eredeti helyén a rácsban lokális elektronhiány, ún.
pozitív lyuk marad vissza. A kristályban a hőmérséklettől függő intenzitással, de folyamatosan
történik a szabad elektronok és a lyukak egyidejű képződése. Ezt a folyamatot párképződésnek
nevezzük. Természetesen fordított irányú folyamat is van, a szabad elektronok egy része időről
időre megkötődik az elektronhiányos helyeken, és ezzel lokálisan helyreáll a kristály ideális
kötésrendje (ezt nevezzük rekombinációnak). Amíg a párképződés energiát igénylő folyamat,
addig a rekombináció energiafelszabadulással jár. Minél több a szabad elektronok és a lyukak
a száma, annál nagyobb lesz a rekombináció valószínűsége is. A két ellentétes folyamat
eredményeként kialakul az egyensúly, amikor időegység alatt ugyanannyi szabad töltés
keletkezik, mint amennyi rekombinálódik. A kristály mozgóképes töltéshordozóinak
egyensúlyi koncentrációja a hőmérséklet függvénye.

Tiszta félvezetők áramvezetése
Vizsgáljuk meg, mi történik, ha külső elektromos teret kapcsolunk a kristályra! A kötésből
kiszabadult elektronok a tér hatására (a fémek szabad elektronjaihoz hasonlóan) mozgásba
jönnek. Negatív töltésükből adódóan az elektronok árama a térerősséggel ellentétes irányú. Az
elektronáram intenzitását, a Drude-modellel összhangban, a kristály térfogategységére jutó
szabad elektronjainak száma és az elektronok áramlási átlagsebessége határozza meg. A vezetés
mechanizmusa a félvezetőkben azonban ennél összetettebb, mert a vezetésben a kiszabadult
elektronok helyén visszamaradt lyukak is részt vesznek. A lyuk, mint láttuk, egy helyhez kötött
rácsatomnál fellépő elektronhiányt jelent. Az elektronhiány az adott helyen úgy is megszűnhet,
hogy valamely közeli kötésből egy elektron átlép a lyukba. Természetesen ezzel a lyuk nem
szűnik meg csak áthelyeződik egy szomszédos rácspontba. Az elektromos tér az egyik irányból
segíti, az ellenkező irányból nehezíti a szomszédos elektronok átlépését a lyukba. Így a külső
elektromos tér esetén a lyukak is vándorolnak a kristályban az elektronokkal ellentétes
irányban. (A lyukak mozgása passzív mozgás, tulajdonképpen a lyukak áthelyeződését jelenti,
ami a kötésben lévő elektronok irányított aktív mozgásának az eredménye.) A félvezető
kristályban a lyukak, mint pozitív töltéshordozók a térerősséggel egyező irányban mozognak.
A lyukak mozgásából származó elektromos áramot a lyukak egységnyi térfogatba eső száma és
a lyukak átlagos vándorlási sebessége határozza meg. A félvezetőkben az eredő áramerősséget
a szabad elektronok és a lyukak mozgásából adódó töltésáramlás eredője határozza meg. Mivel
a negatív töltésű elektronok negatív irányú sebességgel (a térrel szemben) mozognak, a pozitív
töltést képviselő lyukak pedig pozitív sebességgel rendelkeznek, az eredő áramerősség a két
részáram nagyságának összege.
A tiszta félvezetőkre vonatkozóan már említettük, hogy vezetőképességük erősen
(exponenciálisan) nő a hőmérséklet növekedésével. (Összehasonlításként hangsúlyozzuk, hogy
a fémek vezetőképessége csökken a hőmérséklet emelkedésével.) A félvezetők
vezetőképességének növekedése azzal magyarázható, hogy az atomok közti kovalens
kötésekből termikus energiával tudnak kiszabadulni az elektronok. A hőmérséklet emelésekor
exponenciálisan nő a termikus energia és ezzel arányosan az anyag térfogategységére jutó
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mozgóképes töltéshordozók száma is. Minden elektron kiszabadulásával két mozgóképes
töltéshordozó, egy negatív töltésű szabad elektron és egy pozitív töltésű lyuk keletkezik.

Megjegyzés:
-

A tiszta félvezetők vezetési tulajdonságát bemutató demonstrációs kísérletekkel
jegyzetünk EÁ10. melléklete foglalkozik.

Félvezetőkről középiskolásoknak: http://www.felvezetok.hu/

Vissza >>>
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EÁ8. Szennyezett félvezetők elektronszerkezete és áramvezetése

A technikai alkalmazásokban alig van szerepe a fent tárgyalt tiszta félvezetőknek. A
gyakorlatban szennyezett félvezetőket használunk. Itt a tiszta félvezető kristályrácsába, előre
megtervezett módon idegen atomokat építenek be. A rácsba beépülő idegen atomok
változásokat okoznak a kristály elektronszerkezetében, és sajátosan befolyásolják a vezetési
tulajdonságokat.
A szennyezett félvezető két alaptípusát különböztetjük meg: az n-típusú félvezetőt és a p-típusú
félvezetőt.

Az n-típusú félvezető
Az n-típusú félvezetőkben a négy vegyértékű szilícium (germánium) atomok egy részét eggyel
több vegyértékelektronnal rendelkező atommal helyettesítik a kristályrácsban. Ilyen lehet
például a foszfor (P) vagy az arzén (As). A foszfor a szilícium, az arzén a germánium közvetlen
szomszédja a periódusos rendszerben. Mindkét szennyező a periódusos rendszer ötödik
főcsoportjában helyezkedik el, és vegyértékelektronjainak száma öt. A szennyezőatomok
mérete alig különbözik az alapatomokétól így jól beilleszkednek a kristályrácsba. A beépülés
során a szennyezőatomoknak a kristályra jellemző tetraéderes elrendezésben négy közvetlen
szomszédhoz kell kovalens kötéssel kapcsolódnia, ehhez az öt vegyértékelektronjukból négyet
használnak fel, az ötödik elektronnak a kristály felépítésében nincs fontos szerepe.
Alapállapotban (a hőmérséklet alacsony) az ötödik elektron a szennyezőatom körül tartózkodik
a kristályban. A szennyezőatom atommagjának a vonzás azonban nem túl erős (a magot a többi
elektron leárnyékolja), ezért az elektron termikus hatásra könnyen leszakad, és szabad
elektronként bolyong a kristályban. Normál hőmérsékleten a kristályrácsba beépített
szennyezőatomok jelentős része már elveszíti ötödik elektronját, így a kristályban már
számottevő szabad elektron van. Az ilyen típusú szennyezőt, ami elektronokat ad a kristálynak,
donor szennyezőnek nevezzük.
Megjegyzés:
-

Érdemes megjegyezni, hogy a szennyezett félvezetőben működik a tiszta félvezetőre
jellemző elektron-lyuk töltéspárok képződése és rekombinációja is. A párképződésből
származó szabad töltéshordozók száma azonban elhanyagolható. A donoratomok által
bevitt elektronsokaság ugyanis nagyon megnöveli a lyukak rekombinációját, így a
párképzéssel időről időre keletkező és megszűnő elektron-lyuk párokkal szabad
töltéshordozóként nem kell számolnunk. A szabad töltéshordozók a kristály
térfogategységére vonatkoztatott száma (koncentrációja) lényegében megegyezik a
donoratomok koncentrációjával.

Külső tér hiányában a donoratomokról leszakadt szabad elektronok véletlenszerűen
bolyonganak a kristályban. Ha a szennyezett kristályra elektromos teret kapcsolunk, a szabad
elektronok mozgása a pozitív pólus felé rendeződik, azaz a kristály vezeti az áramot.
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A donoratomokról leváló elektronok
szabadon bolyonganak a kristályban

Elektromos térben az elektronok mozgása
irányítottá válik, áram folyik a kristályon keresztül

Az ilyen típusú szennyezett félvezetőt, amiben az áramot szabad elektronok irányított mozgása
jelenti, az elektronok negatív töltésére utalva n-típusú félvezetőnek nevezzük.
Az n-típusú félvezető kristály áramát a szabad elektronok száma (a szennyezőként bevitt
donoratomok száma) és az elektronok átlagsebességét meghatározó feszültség szabja meg. Az
n-típusú félvezető kristállyal végzett Hall-kísérlet eredménye igazolja, hogy az áramot jelentő
mozgó töltéshordozók negatívak, és térfogategységre jutó számuk a donorszennyezők
koncentrációjával egyezik meg. Az n-típusú félvezető kristályban nincs többlettöltés.
Az n-típusú félvezető vezetőképessége a hőmérséklettől és a megvilágítástól gyakorlatilag
független.

A p-típusú félvezető
Ha a félvezető kristályba beépülő szennyezőatomok hatására a kristályban meghatározó
többségbe kerülnek a pozitív töltéshordozók (lyukak), p-típusú félvezetőkről beszélünk. Ilyen
p-típusú félvezetőt kapunk, ha a tiszta félvezető kristály atomjai közül néhányat a periódusos
rendszer harmadik főcsoportja hasonló méretű atomjai (pl. bór (B), alumínium (Al), indium
(In)) helyettesítik. Nézzük meg részletesebben, mi történik, ha germániumkristályban, a
germániumatomok egy részét indiumatomokra cseréljük ki! Az indiumatomok három
vegyértékelektronnal rendelkeznek, ezért a tetraéderes rácsba csak úgy illeszkedhetnek be, ha
az egyik szomszéd felé kialakított kovalens kötés „lyukas”, azaz elektronhiányos marad. Tehát
a kristályba beépült szennyezőatomok elektronhiányos helyeket eredményeznek a rácsban. A
szomszédos kötésekben lévő elektronok viszonylag kis energiával átléphetnek az
elektronhiányos helyre. Természetesen ezzel megváltozik a kristály töltés-elrendeződése, az
elektronhiány a korábbi helyéről áthelyeződik az őt betöltő elektron helyére. A lyukkal
szomszédos kötések elektronjai közül az lép át a lyukba, amelynek az adott pillanatban erre
megvan az energiája. Mivel az energiaingadozás a kristályban véletlenszerű, a lyukak
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elmozdulása bármilyen irányban megtörténhet. A lyukak így „céltalanul” bolyonganak a
kristályban.
Megjegyzés:
-

Ahogy az n-típusú félvezetőknél említettük, a p-típusú félvezetőkben is folyamatos a
termikus párképződés. Azonban a szennyezéssel bevitt lyukak (a kovalenskötések
rendszerének teljességéhez szükséges elektronhiány) száma nagy, a gerjesztéssel
keletkező szabad elektronok megkötődnek a lyukakban. Mivel a szabad elektronok
megkötéséért végső soron a kristályba beépült szennyezőatomok felelősek, p-típusú
kristály szennyezőit gyakran akceptor-atomoknak is nevezik. A p-típusú félvezetőben
tehát a párképződéssel keletkező töltéshordozók szerepe elhanyagolható, a meghatározó
töltéshordozók (lyukak) egységnyi térfogatba eső számát (koncentrációját) a kristály
egységnyi térfogatába eső szennyező atomok száma határozza meg.

Az akceptor atomok melletti „lyukak” az
elektronok szabadon bolyongását biztosítják a
kristályban.

Elektromos térben az elektronok mozgása irányítottá
válik, áram folyik a kristályon keresztül.

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha elektromos feszültséget kapcsolunk a p-típusú félvezető
kristályra! Az elektromos tér hatására irányított „lyuk-áram” indul meg a kristályban. Ez azzal
magyarázható, hogy a kovalens kötéseket alkotó negatív elektronok átlépése a szomszédos
lyukba könnyebbé válik a térerősséggel ellentétes irányban és nehezebbé a térrel megegyező
irányban. A lyukak így az elektronok aktív vándorlása eredményeként a tér irányában
„mozdulnak” el, és pozitív töltésüknek megfelelően áramot képviselnek. A p-típusú
félvezetőkben tehát a pozitív töltéshordozók mozgása biztosítja az áramot. A p-típusú
félvezetőkkel elvégzett Hall-kísérlet igazolja a töltéshordozók pozitív töltését és azt, hogy a
mozgó töltéshordozók térfogategységre eső száma az akceptoratomok koncentrációjával
egyezik meg. Az p-típusú félvezető kristályban nincs többlettöltés, a kristály elektromosan
semleges.
Vissza >>>
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EÁ9. A p-n átmenet jellemzői és gyakorlati alkalmazása

A szennyezett félvezetők elektromos szempontból semlegesek, azaz a pozitív és negatív
töltések térfogategységre eső száma azonos. A lényeges különbséget az adja, hogy az n-típusú
félvezetőkben a pozitív töltések a kristályrácsban helyhez kötöttek, a negatív elektronok egy
része gyakorlatilag szabadon mozog. A p-típusú félvezetőkben ez fordítva van, az elektronok
gyakorlatilag csak az akceptor atomokhoz kötődve fordulhatnak elő a rácsban, amíg a pozitív
töltésnek tekinthető lyuk (az elektronhiány) a kristály tetszőleges rácspontjában lehet, és az
elektronok hőmozgás révén, passzív módon változtatja a helyét a kristályban. Külső elektromos
tér hiányában tehát mindkét félvezető anyagban az átlagos töltéseloszlás egyenletes.
Érdekes változás áll elő azonban a p- és az n-típusú kristály érintkezési határán (ábra).

Mivel a két tartomány kristályszerkezete folytonos, az n-szennyezett térfélről az elektronok
akadálytalanul léphetnek át az elméleti határfelületen. Az elektronok ilyen „illetéktelen”
határátlépése azonban azzal a következményekkel jár, hogy a határfelület kétoldali
környezetében megbillen a pozitív és negatív töltések egyensúly. A határ mindkét oldalán lévő
vékony rétegben ugyanis eltűnnek a többségi (áramvezetésre alkalmas) töltéshordozók a
vándorló elektronok és az lyukak rekombinációja miatt. A határfelület n-típusú oldalán,
ahonnan az elektronok elmentek a helyhez kötött pozitív töltések túlsúlyba kerülnek, a határ ptípusú oldalán betöltik a lyukakat, aminek következtében ott helyhez kötött negatív töltéstöbblet
jelentkezik. A töltésarányokban így bekövetkező változás azonban hamar leállítja a
határfelületen a töltésétlépéseket. Az elektronok átjutását a határon egyaránt akadályozza az n
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oldalon felszaporodott pozitív töltések visszahúzó hatása és a p oldalon a negatív többlet töltés
taszítása.

A lyukak vándorlását a p oldalról az n oldalra akadályozza a határ p oldalán felszaporodott
negatív töltések vonzása és az n oldali határsáv pozitív töltéseinek taszítása. Így az elméleti
határfelület két oldalán kialakuló határsáv elektromos tere gyakorlatilag lezárja a töltések előtt
a határt. A két kristálytérfél közt így kialakuló tartományt elektromos zárórétegnek nevezzük.
A záróréteg töltésekre gyakorolt elektromos hatását a két határtartomány
potenciálkülönbségével szokás jellemezni. Az ábra a p-n tartományok közti záróréteget és a két
tartomány potenciálkülönbségét szemlélteti.

A p–n félvezető határréteg töltésszerkezete és potenciál-eloszlása
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A p-n félvezető határrétegek gyakorlati felhasználása igen sokrétű, lényegében azonban mindig
azon alapul, hogy a határrétegben fellépő potenciálkülönbséget a kristályra kapcsolt külső
feszültséggel változtatni lehet, ami a félvezető áramvezetési tulajdonságainak változását
eredményezi.
Megjegyzés:
-

A határréteg két oldalát – a megértés segítéséhez – kondenzátorhoz lehet hasonlítani. A
tanulókban azonban tudatosítani kell, hogy a határréteg nem viselkedik
kondenzátorként, és a hasonlat csak a potenciálkülönbségnek megfelelő belső térerősség
szemléltetését segíti, amely a töltések szabad mozgásának irányát megszabja.

A félvezető dióda alapműködése
A legegyszerűbb, p-n átmenetű félvezető eszköz a dióda. Közismert
felhasználási területe az elektromos áram egyenirányítása. Ha a diódát
úgy kapcsoljuk be az áramkörbe, hogy n-típusú oldala a telep negatív
pólusához, a p-típusú pedig a pozitív pólushoz csatlakozik, a dióda
A dióda technikai jele
átengedi az áramot (nyitó irányú kapcsolás). Ellentétes polaritás esetén
a dióda leállítja az áramot (záró irányú kapcsolás). A jelenség
magyarázatát a p-n átmenet potenciállépcsőjének megváltozása adja.
Nyitó
irányú
kapcsolás
(előfeszítés) esetén a telep
feszültsége lecsökkenti a dióda
belső feszültségét, ami így már
nem akadályozza az áramot. A
dióda n oldalán az áramot a
negatív elektronok mozgása
biztosítja, a p oldalon a lyukak
árama. Az ellentétes töltések
folyamatos szembeáramlását a
lyukak és a szabad elektronok
határrétegben
bekövetkező
rekombinációja biztosítja.
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Záró irányú kapcsolásban a telep
feszültsége
hozzáadódik
a
határréteg feszültségéhez, a belső
potenciállépcső magassága megnő,
a határréteg kiszélesedik. Ilyen
körülmények mellett a diódán
keresztül nem folyik áram.

A tranzisztor alapműködése
Az elektronika legfontosabb kapcsolási eleme a félvezető tranzisztor. A tranzisztor olyan
félvezető kristály, aminek három egymás melletti tartományát p- és n-típusú szennyező atomok
beépítésével úgy alakítják ki, hogy a szennyezett rétegek p-n-p vagy n-p-n sorrendben kövessék
egymást. A tranzisztorban tehát két egymást követő, de ellentétes rétegsorrendű p-n átmenet
három félvezető réteget választ el egymástól. A tranzisztornak a három különböző réteghez
vezető csatlakozása van. A tranzisztorok fajtája és felhasználása igen sokféle. A tranzisztoros
erősítő alapkapcsolásának részletes vizsgálatát szakköri feldolgozásra ajánljuk.
Megjegyzés:
-

Ha meg akarjuk értetni a tanulókkal azt, hogy hogyan működik egy tranzisztor, előbb
meg kell értetnünk, hogy milyen folyamatokban vesznek részt az elektronok a diódában:
hogyan viselkedik a p-n határréteg, mit jelent és mi a következménye a dióda nyitó,
illetve záró irányú kapcsolásának.

-

A magyarázatot egy NPN tranzisztoron szemléltetjük. Noha a gyakorlatban sokkal
gyakoribb a PNP tranzisztor használata, mégis az elektronok mozgásával (fizikai
áramirány) talán könnyebb értehetővé tenni a jelenséget, mint a lyukak mozgásával
(technikai áramirány).

NPN tranzisztor készítése során egy
szilíciumlapot speciális módon szennyeznek.
Az ábrán látható tranzisztor, a lényegét
tekintve két, azonos oldalával (p oldal)
összeillesztett diódához hasonlóan viselkedik.
Megjegyzés:
-

Két diódát egy áramkörbe kapcsolva mégsem lehet tranzisztorként működtetni, mert a
középső rétegnek – az általunk tárgyalt esetben a p-rétegnek – nagyon vékonynak kell
lennie, és csak kis mértékben szennyezettnek.
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Kapcsoljuk az U1 feszültségforrást az
NPN tranzisztorra. Azt tapasztaljuk,
hogy az egyik oldali „dióda” mindig
nyitó irányban, a másik oldali „dióda”
mindig záró irányban lesz kapcsolva. Ez
utóbbi blokkolja az elektromos áram
folyását a tranzisztoron keresztül. Ily
módon egy (U1) feszültségforrás
alkalmazása esetén a tranzisztoron nem
folyik keresztül áram.
Most
csatlakoztassunk
egy
második
feszültségforrást (U2) is a tranzisztorhoz a bal
oldali ábrán látható módon.

Az U2 feszültségforrásnak elegendő nagyságú
feszültséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy
leküzdje a belső potenciálgátat. A második
feszültségforrás (U2) a „fél” tranzisztorhoz –
tulajdonképpen a „baloldali diódához” – nyitó
irányban van kapcsolva. Így nagyszámú
elektron sodródhat (driftáram vagy sodródási áram) a külső elektromos mező hatására az nrétegből (bal oldali n-réteg neve: emitter) a p-rétegbe (a középső p-réteg neve: bázis).
Ugyanúgy, mint a diódánál, ebben az esetben is néhány elektron rekombinálódik a lyukakkal a
p-rétegben, ugyanakkor az elektronok egy része a bázison keresztül a második feszültségforrás
pozitív potenciálja felé áramlik. Az elektronok
nagy része azonban a p-rétegen keresztül az
első feszültségforrás pozitív elektródájának
vonzása hatására átdiffundál (diffúziós áram)
a jobboldali n-rétegbe (ennek neve: kollektor).
-

Ezért kell a bázisnak nagyon
vékonynak lennie.

Ez utóbbi elektronok az ábrán látható széles
nyilak mentén haladnak az n-p-n-rétegeken
keresztül (emittertől a kollektorig). A fenti
kapcsolást közös emitteres alapkapcsolásnak
nevezzük.

Közös emitteres alapkapcsolás

Most az elektronok mozgásiránya helyett
ábrázoljuk az áramirányt, tulajdonképpen a lyukak vándorlásának az irányát!

415

Egy kis bázisáram (IB) – amely a második feszültségforrás nyitó irányú előfeszítése hatására
jön létre – nagy kollektoráramot (IC) hoz létre. 𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵
Ha növeljük a bázisáramot, a kollektoráram
arányosan nőni fog: ezt a jelenséget
áramerősítésre használjuk.
𝛽=

𝐼𝐶
𝐼𝐵

𝛽: áramerősítési tényező

A fentiekben tárgyalt tranzisztort bipoláris tranzisztornak nevezzük. Ha pl. egy második
tranzisztort is az áramkörbe kapcsolunk, tovább növelhető az erősítés mértéke. A második
tranzisztor bázisa az első tranzisztor emitterével van összekötve.

Ha az így kapcsolt áramkör bemenetére olyan gyenge ingadozó jelet indítunk, mint, amit egy
mikrofon bocsát ki, akkor a két tranzisztor segítségével a hangszóróra már megfelelő erősségű
jel kerülhet.

A tranzisztorok áramköri jelölése

Tranzisztorok sokasága építi fel az elektronikai kapcsolásokban iparilag előállított integrált
áramköröket (IC).
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LED – fénykibocsátó dióda
A LED speciális félvezető anyagokból készített p-n átmenetű dióda. A LED nyitó irányú
polaritás esetén átengedi az elektromos áramot. A nyitó irányú kapcsolásnál a kétféle töltés a
p-n határrétegben találkozik és rekombinálódik, miközben energia szabadul
fel. A felszabaduló energia a LED esetében fény
formájában távozik. A félvezető anyaga és az
alkalmazott szennyezők megválasztása határozza
meg a LED színét. A LED-fényforrások
gazdaságosak, mert az elektromos energiát úgy
alakítják fényenergiává, hogy közben sokkal
A LED technikai jele
kisebb mértékű hőveszteség lép fel, mint a
hagyományos izzónál.
LED

Megjegyzés:
-

A tiszta szilícium vagy germánium ún. indirekt félvezető, a rekombinációkor a
felszabaduló energiát nem foton szállítja el.

-

Érdekességként mutathatjuk be a tanulóknak, hogy a LED alkalmas fordított irányú
energiaátalakításra is, azaz fényenergiát képes elektromos energiává alakítani. Ez
egyszerűen megmutatható úgy, hogy a világító LED-ről lekapcsoljuk a telepet és
helyére feszültségmérőt kötünk, majd a LED-et kívülről megvilágítjuk. A külső
megvilágítás hatására a dióda két kivezetési pontja közt a műszer feszültséget jelez. A
LED és a napelem nagyon hasonló eszköz csak működésük fordított. Így, ha sikerrel
elmagyaráztuk a LED működésének lényegét, könnyen érthetővé tehetjük a
napelemcella működését is.

A napelem
A napfény energiáját elektromos energiává alakító napelem lényegét tekintve egy p-n átmenetet
tartalmazó dióda, aminek kialakítása természetesen a felhasználás szempontjaihoz illeszkedik.
Így a dióda két félvezető rétege nagy felületű szilícium-lemezből készül. A nagy felület
lényeges, hiszen a napsugárzás energiájából minél többet akarunk befogni és hasznosítani.

A napelemcella egyszerűsített ábrája

417

A napelemcella felső rétege igen vékony n-típusú félvezető, aminek külső felületén vékony
fémrács szolgál kontaktusként. A szilícium-lemez alsó vastagabb része a p-réteg, természetesen
alsó fémkontaktussal ellátva. Az n- és a p-réteg határán alakul ki a p-n átmenet, a szabad
töltéshordozókat nem tartalmazó elektromos záróréteg. Mivel a felső n-réteg nagyon vékony, a
fény szinte akadálytalanul jut át rajta a határrétegig. A határréteg atomjaival ütköző fotonok
energiát adnak át a rács atomjainak, ami szabad elektron-lyuk töltéshordozó párok
képződéséhez vezet a dióda zárórétegében. A határrétegben létrejövő potenciálkülönbség
(belső elektromos tér) hatására a szabad elektronok a felső n-rétegbe (térerősséggel ellentétes
irányba), a lyukak az alsó p-rétegbe rétegbe (térerősséggel megegyező irányba) vándorolnak,
ahol töltésfeleslegként jelennek meg, így a két szélső réteg közt elektromos feszültség ébred.
Ha napelem alsó és felső kontaktusait külső áramkörrel kötjük össze, a körben áram folyik,
aminek energiája hasznosítható.
A technikai fejlődés mai szintjén az iparilag gyártott napelemek hatásfoka kb. 10-15 %. Érdekes
fizikafeladat lehet annak kiszámítása, hogy optimális tájolás és döntési szög esetén mekkora
napelem-felületre van szükség pl. egy családi ház napi átlagos elektromos energiaigényének
megtermeléséhez.
Megjegyzés:
-

A félvezetőkkel kapcsolatos itt összefoglalt alapismeretek kisebb része a tanórákon,
nagyobb része fakultatív foglalkozások keretében dolgozható fel. Nagyon fontos, hogy
az elméleti anyag közvetlenül kapcsolódjék demonstrációs és mérőkísérletekhez. A
következőkben a félvezetőkkel kapcsolatosan ilyen szakköri kísérletekre, mérésekre
teszünk ajánlásokat.

Vissza >>>
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EÁ10. Ajánlott kísérletek és mérések félvezetőkkel

Alapkísérletek tiszta félvezetőkkel
A tiszta germánium ezüstösen csillogó, szürke színű, fémnek látszó anyag, számos félvezető
termék alapanyaga. Vizsgáljuk meg germánium kristályból vágott vékony szelet elektromos
ellenállását univerzális digitális mérőműszerrel (ellenállásmérő üzemmódban)! Végezzük ez
mérést laborkörülmények közt, majd hajszárítóval melegítve, végül asztali lámpával közelről
megvilágítva a lemezkét!

A Ge-szelet ellenállása normál labor
körülmények között 12,27 MΩ

A Ge-szelet ellenállása megvilágítás hatására
is csökken

A Ge-szeletet hajszárítóval melegítve, az
ellenállás lecsökken

A germánium fenti alapkísérletekben tapasztalt ellenállás-változását a töltéshordozók
számának hő és fény hatására történő megnövekedésével értelmezzük. A gimnázium 10.
évfolyamán a germánium kristály elektronszerkezetét és az elektromos vezetés
mikromechanizmusát kvalitatív szinten tárgyaljuk. Ebben a diákok korábbi kémiai ismeretei
adnak segítséget.
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Alapkísérletek félvezetőkkel (Egyszerű demonstrációs kísérletek
összefoglalása, a kísérletek megismétlését segítő videófelvételekkel
illusztrálva)
https://ttomc.elte.hu/publications/31

Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése, termisztoros hőmérő készítése
(Emelt szintű érettségi mérés 2016)
Az NTK (Negative Tempeatura Coeffitient) félvezető ellenállások tiszta félvezetők, amelyek
ellenállása exponenciálisan változik a hőmérséklet reciprokával. Előzetes kalibrálás után a
NTK ellenállások hőmérsékletmérésre használhatók. Ezen alapuló emelt szintű érettségi mérés
volt a következő: Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése; termisztoros
hőmérő készítése.
A következőkben bemutatjuk a feladatot, a kísérleti összeállítást és a megoldást.
Feladat
-

Vizsgálja meg a termisztor ellenállásának hőmérsékletfüggését és készítsen kalibrációs
grafikont az ellenállás-hőmérőhöz!
Végezzen hőmérsékletmérést a termisztor-hőmérővel!

Szükséges eszközök
Termisztor, ellenállásmérő üzemmódba kapcsolható univerzális mérőműszer, főzőpohár, hideg
csapvíz tartóedényben, forró víz termoszban, kisebb pohár a víz adagolásához, nagyobb
vízgyűjtő edény, folyadékos iskolai bothőmérő, mm-papír
(A méréshez ajánlott a kereskedelemben 400 Ω, 680 Ω, 1 kΩ jelöléssel kapható termisztor. A
termisztor kivezetéseit forrasszuk banándugóban végződő hajlékony szigetelt vezetékekhez
(röpzsinórokhoz). A termisztorból kivezető fémdrót szigetelésére zsugorcső ajánlott, amely
megmelegítve rázsugorodik a fémszálra. A zsugorcső termisztor felé eső végén egy csepp
szilikonnal tehetjük tökéletessé a szigetelést.)

A mérés leírása
A termoszból öntsön forró vizet a főzőpohárba és helyezze bele a folyadékos hőmérőt!
Csatlakoztassa a termisztort ellenállásmérő műszerhez, majd merítse be a vízbe. Ha a
folyadékos hőmérő megállapodott és a termisztor ellenállásának értéke sem változik, olvassa le
a műszereket és jegyezze fel értéktáblázatba az adatokat! Változtassa fokozatosan a víz
hőmérsékletét! Ehhez a meleg víz egy részét öntse ki a pohárból és pótolja csapvízzel!
Összekeverés után várja meg, amíg a hőmérő és az ellenállásmérő értéke stabilizálódik és
olvassa le az értékeket! Így változtatva a hőmérsékletet mérjen legalább 5-6 pontban!
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-

-

A mérési adatok alapján ábrázolja grafikonon a termisztor ellenállásának
hőmérsékletfüggését!
A termisztort két ujja közé szorítva határozza meg saját testhőmérsékletét! (Az előző
mérésben kapott ellenállás-hőmérséklet karakterisztikát tekintse a termisztor-hőmérő
kalibrációs grafikonjának!)
Becsülje meg, mekkora lenne a termisztor-hőmérő ellenállása olvadó jégben!

Megoldás
A tiszta félvezetők ellenállása erősen függ a hőmérséklettől. A függvénykapcsolat ismeretében
az ellenállás méréséből a hőmérsékletre lehet következtetni. Ezen az elven működik a félvezető
ellenállás-hőmérő az ún. termisztor. Az ellenállásmérést digitális multiméterrel,
ellenállásmérés üzemmódban végezzük. Ebben az üzemmódban a műszer néhány voltos belső
áramforrása működik, és rövidzár esetén 1-2 mA áramot ad le. A mérés során tehát az
ellenállásra jutó teljesítmény csekély, melegítő hatása elhanyagolható. A mérendő
hőmérsékletet a termisztor hőkapacitásánál lényegesen nagyobb vízmennyiség
hőmérsékletével, a meleg és hideg víz keverési arányával állítjuk be. A víz hőmérsékletét
folyadékos hőmérővel mérjük.

T (°C)

61

48

36

31

19

12

R (Ω)

15,8

22,0

32,7

38,4

57

75,2

A próbamérés eredményeit az értéktáblázat foglalja össze. Az értékpárokat ábrázolva kapjuk a
termisztor ellenállás-hőmérséklet karakterisztikáját. A bemutatott grafikonon jól látszik, hogy
az ellenállás hőmérsékletfüggése nem lineáris. A hőmérséklet csökkenésével az ellenállás
rohamosan nő. A mérési pontokra illesztett görbe a termisztor-hőmérő kalibrációs
grafikonjaként használható. Ezt illusztráljuk, amikor a feladat szerint a termisztort két ujjunk
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közé szorítva mérjük az ellenállást, és az ellenállás értékéből a grafikon segítségével
meghatározzuk a két ujjunk közötti hőmérsékletet. A kb. lencse nagyságú és alakú termisztort
két ujjunk közé szorítva megvártuk, amíg beállt a hőmérsékleti egyensúly (1-2 perc), majd
leolvastuk a digitális műszeren az ellenállást. A grafikon függőleges tengelyén kikerestük a
mért értéket, és vízszintes egyenest húzva megkerestük a grafikon ehhez tartozó pontját, majd
függőleges vetítéssel meghatároztuk a hőmérsékletet. A grafikonon bekeretezve tüntettük fel a
mért ellenállást (36,2 Ω) és az ennek alapján kapott hőmérsékletet. Két ujjunk közt a
hőmérséklet kb. 32 °C.
A feladat szerint meg kell becsülni mekkora lenne a termisztor ellenállása olvadó jégben (0 °C).
Mivel a karakterisztika mért tartománya nem terjed ilyen alacsony hőmérsékletre és az R-T
függvény nem lineáris, csak hozzávetőleges értéket tudunk megadni. A kimért görbe szerint az
ellenállás rohamosan nő a hőmérséklet csökkenésével. Mivel a függvény emelkedését nehezen
tudjuk megbecsülni, lineáris közelítést alkalmazhatunk. A mért grafikon felső szakaszához
illeszkedő (érintő) egyenessel folytatjuk a görbét, és meghatározzuk, hogy mekkora ellenállás
tartozna így a 0 °C hőmérséklethez. Az extrapoláció egyenesét szaggatottan rajzoltuk az ábrán.
E szerint a keresett ellenállás értéke kb. 100 Ω. A lineáris extrapoláció miatt ez kisebb a
termisztor 0 °C -on várható ellenállásánál.

Diódákra vonatkozóan ajánlott kísérletek (Egyszerű demonstrációs
kísérletek összefoglalása, a kísérletek megismétlését segítő
videófelvételekkel illusztrálva)
publikáció: Gócz Éva, Juhász András
https://ttomc.elte.hu/kiserletek_led-del.avi

Napelem cella vizsgálata
(Emelt szintű érettségi mérés)

Feladat
A rendelkezésre álló eszközökből állítsa össze a kísérletet!
Mérje ki a lámpa alatt 25-30 cm távolságban elhelyezett napelem-cella feszültség – áramerősség
karakterisztikáját!
Mérési adatai alapján határozza meg a cella teljesítményének terhelésfüggését (áramerősségfüggését), tegyen javaslatot a cella optimális terhelésére!

422

Szükséges eszközök
Napelem-cella (pl. a napelemes kerti lámpa cellája) banándugós csatlakozással, feszültség és
árammérő műszerek, 1000-1200 Ω -os 50 mA-ig terhelhető változtatható ellenállás, állítható
magasságú lámpa (60-75 W), mérőszalag

A kísérlet leírása
A kísérleti összeállítást a rajz és a fotó mutatja.

A mérés leírása
Állítsa össze a kapcsolást az ábra szerint! A lámpát állítsa kb. 25 cm magasságba a napelemcella fölé, a változtatható ellenállást állítsa maximális értékre és olvassa le a műszereken a cella
feszültségének és a kör áramának értékét. Az ellenállást fokozatosan csökkentve növelje
lépésről lépésre az áramot 2-3 mA-rel és minden lépés után jegyezze fel a műszerek adatait!
-

A mérési adatokat foglalja táblázatba és rajzolja fel a cella feszültség-áramerősség
karakterisztikáját! Értelmezze a kapott görbét!
A mért adatok alapján határozza meg a cella teljesítményét a terhelés (áram)
függvényében és az eredményt ábrázolja grafikonon!

Megoldás
A mérést a mellékelt kapcsolási rajz szerinti összeállításban végezzük. A lámpa által adott
térszögben kisugárzott energia a mellékelt magyarázó rajz szerint a forrástól mért távolság
négyzetének reciprokával változik. A megvilágító lámpa magassága lényegesen befolyásolja a
cella felületére eső energiát. A bemutatott mérés során a kerti lámpából kiszerelt napelem-cellát
20 cm távolságban fölé helyezett 75 wattos izzólámpa világította meg. A kapcsolásban használt
változtatható ellenállás teszi szabályozhatóvá a cellából kifolyó áramot. A feszültség és az áram
mérésére digitális kézi műszereket használtunk.
A leírás szerint elvégzett mérés adatait a táblázat, az ezek alapján rajzolt karakterisztikát, illetve
a cella teljesítményének terhelésfüggését a grafikon mutatja.
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A feszültség – áram karakterisztikáról
leolvasható, hogy a terhelés (áram)
növekedésével az üresjárási feszültség eleinte
lassan, majd egyre fokozódó ütemben
csökken, a cella rövidzárási áramát
megközelítve a feszültség hirtelen esik zérus
közelébe. A cellát az adott megvilágítás
mellett adódó Uo üresjárási feszültséggel és az
Irz rövidzárási árammal jellemezhetjük (mérési
példánkban ezek az adatok: Uo ≈ 1,8 V, I rz ≈
0,0185 A.
A napelem-cella teljesítményét az összetartozó
áram- és feszültség értékek szorzata adja. A
teljesítmény az áram függvényében kezdetben
közel lineárisan nő, majd maximumát elérve
hirtelen csökken. Az általunk vizsgált cella
maximális teljesítménye az alkalmazott
megvilágítás esetén kb. 22,5 mW.

Vissza >>>
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EÁ11. Elektromosan szigetelő anyagok szerkezete

Szigetelők azok a kristályok, amelyekben, nagy feszültség hatására sem folyik számottevő
áram. Meg kell jegyeznünk, hogy tökéletes szigetelő nincs, elegendően nagy feszültség esetén
mindig mérhető csekély áramerősség. A szigetelők fajlagos ellenállása nagyon nagy,
 = 10+9 ... 10+18 cm. A szokásos hőmérsékleteken szigetelő tulajdonságúak az ionkristályok
(közöttük a szigetelés gyakorlatában alkalmazott kerámiák), a molekularácsú anyagok,
valamint az atomrácsú kristályok közül a gyémánt. Bár nem kristályos szerkezetű, de
szobahőmérsékleten szigetelő anyag az üveg és sok gyanta szerű óriásmolekulájú anyag is. A
szigetelőanyagok elektromos viselkedésének szerkezeti magyarázatában a kémiából tanultakra
támaszkodhatunk. A szigetelő tulajdonság magyarázata, hogy az anyagban nincsenek olyan
töltéshordozók, amelyek a külső feszültség hatására mozgásba tudnának jönni.
Az ionkristályokat térben rendeződött pozitív és negatív ionok alkotják. A parányi gömböknek
tekinthető ionok közt a Coulomb-erő működik. Az azonos töltések taszítják, a különböző
töltések vonzzák egymást. Ezeknek az erőknek hatására az ionok úgy rendeződnek, hogy az
ellentétes töltésű ionok kölcsönösen a lehető legközelebb kerüljenek egymáshoz és minél
távolabb a hasonló töltésű ionoktól. Az így kialakuló, a térben szabályosan ismétlődő ionelrendeződést nevezzük ionkristálynak. Az ionkristályban lévő töltött részecskék akkor sem
tudnak elmozdulni helyükről, ha elektromos feszültséget kapcsolunk a kristályra, az ionokat
ellentétes töltésű környezetük vonzása helyükhöz köti. Ez az oka, hogy az ionkristályok normál
viszonyok közt az elektromosan szigetelő anyagok közé tartoznak. (Magas hőmérsékleteken,
ahol a kristályokban számottevővé válik a diffúziós anyagmozgás, a mozgó ionok többékevésbé vezetik az elektromos áramot.)
A szigetelő anyagok közé tartoznak a kovalens kötésű molekulákból felépülő kristályok. Az ok
itt is a mozgóképes töltéshordozók hiánya. A molekulakristályoknak azonban az olvadéka sem
vezet, hiszen a molekulákban minden elektronnak szerepe van a kötésekben, a molekula pedig
elektromosan semleges, eredő töltése nincs.
Elektromos szempontból a jó szigetelők közé tartozik a szén egyik kristályos módosulata a
gyémánt is. (A szén másik kristályos módosulata a grafit, vezeti az áramot.) A gyémánt
szigetelő tulajdonsága azért is érdekes, mert a kémiai szempontból a szénhez nagyon hasonló
elektronszerkezetű atomokból, a gyémánthoz hasonló kristályszerkezetű szilícium és
germánium elektromos szempontból a félvezető anyagok közé tartozik. Ez is jelzi, hogy a
félvezetők és a szigetelők szerkezeti szempontból nagyon hasonlóak.

Vissza >>>
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EÁ12. Fogalmi, megértési nehézségek az egyenáramú áramkör
feszültségviszonyainak tanítása során

A telepek és az egyenáramú áramkörök feszültségviszonyainak iskolai tárgyalása során nem
szoktuk hangsúlyozni, hogy a stacionaritás miatt az elektromos mező – az elektrosztatikus
térhez hasonlóan – konzervatív, Maxwell II. törvénye (∮ ⃗E⃗ ∙ 𝑑s⃗ = 0) itt is érvényes. Ezt a
diákjainkkal egy egyszerű gondolatkísérlettel fogadtathatjuk el. Képzeljük el, hogy üzemelő
áramkörünk töltéseloszlásáról pillanatképet készítünk két különböző időpontban. Mivel az
elektronok megkülönböztethetetlenek a két kép pontosan ugyanaz lesz. A képek alapján nem
dönthető el, hogy elektrosztatikai töltésrendszer állapotát rögzíti a két kép, vagy egy
stacionárius áramkörét. Ennek megfelelően az elektrosztatikai tér és az egyenáramú hálózatok
elektromos tere lényegileg hasonló. Az elektromos tér forrásai mindkét esetben az elektromos
töltések. A tér erővonalai a pozitív töltésekből kiindulva a negatív töltéseken végződnek. Ennek
megfelelően, ha a próbatöltést mozgatunk az elektromos tér tetszőleges pontja közt munkát
végzünk, a végzett munka értéke csak a két ponttól függ. Zárt görbe mentén mozgatva a töltést
a végzett munkavégzés zérus. Ezek következménye, hogy Ohm törvényét kiterjeszthetjük a
teljes áramkörre, továbbá ezen alapszik a soros és párhuzamos ellenállás kapcsolások tárgyalása
és a stacionárius egyenáramú hálózatokban érvényes a Kirchhoff-féle huroktörvény tanítása is.
Diákjaink számára gyakran okoz problémát a telepek feszültségviszonyainak megértése. Ennek
tisztázása az elektromotoros erő fogalmi tisztázásával kezdődik. Az elektromotoros erő azt az
áramforrásra jellemző, de nem elektromos természetű belső folyamatot jellemzi, ami a telep
pólusain töltés felhalmozódást eredményez. Ez lehet a dörzselektromos megosztógépet
működtető mechanikai munka (lásd fenti bevezető kísérletünk), lehet kémiai folyamatok
eredménye (galvánelemek), indukciós hatás, vagy akár egyes félvezetőkben a napsugárzás
fotonjai által eredményezett töltésszétválasztás (napelem). Az elektromotoros erő hatására a
terheletlen telep pólusain felhalmozódó töltések a telep környezetében sztatikus elektromos
teret keltenek. Az elektromos tér természetesen nemcsak a telepen kívüli térrészben lép fel, de
a telep belsejében is. A külső térrészben úgy képzelhetjük, hogy az elektromos mező erővonalai
a telep pozitív sarkától a negatív pólusba vezetnek. A telep belsejében ugyanígy van, de belső
elektromos erőtér itt a külső tér irányával ellentétes irányítású. Ez a belső elektromos tér a
telepet működtető külső hatás ellenében dolgozik, azaz akadályozza a töltések szétválasztását
a pólusokra. Ahogyan nő a pólusokon a töltések sűrűsége úgy egyre nagyobb az azt akadályozó
belső elektromos hatás is. A töltés felhalmozódás addig tart, míg a telepben működő
töltésszétválasztó mechanizmus munkavégző képessége nagyobb, mint ami a belső elektromos
ellentér leküzdéséhez szükséges 𝑊 = 𝑞𝑈 elektromos munka. A töltés felhalmozódás addig tart,
míg a két ellentétes hatás egyensúlyba jut. Ekkor a telep pólusai közt Uo maximális feszültség
mérhető, ami a telep belső egyensúlyi állapotát, azaz maximális töltésszétválasztó képességét
jellemzi és a szakirodalom gyakran az elektromotoros erővel azonosítja, szokásos jele ε.
(Megjegyezzük, hogy az elnevezés nem igazán szerencsés, hiszen nem erő jellegű
mennyiségről van szó. A feszültség dimenziójú elektromotoros erő közvetve utal a telepben
működő belső folyamatok munkavégző képességére azzal, hogy megadja azt a kritikus
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elektromos feszültséget, ami egyensúlyt tart a telepben működő nem elektromos természetű
folyamattal. A terheletlen telep maximális Uo feszültségének jól mérhető értéke tehát
megegyezik az elektromotoros erővel (ε). Az Uo maximális feszültséget gyakran az áramforrás
üresjárási feszültségnek nevezünk, utalva arra, hogy akkor mérhető egyszerűen, ha a telep nincs
terhelve, azaz nem ad le áramot. Az ábra a terheletlen és az ellenállással terhelt telep
feszültségviszonyait szemlélteti.

A terheletlen telep feszültségviszonyai

A terhelt telep feszültségviszonyai

Vizsgáljuk most a terhelt telep feszültségviszonyait! A kapocsfeszültség (Uk) fogalmi
bevezetése általában nem jelent igazi problémát. Egyszerűen megérthető, hogy a kör vezetékein
folyó áram következtében csökken a telep pólusain a töltés felhalmozódás és ezért a pólusok
közt mérhető feszültség is kisebb lesz, értéke Uk = IRk, ahol I a körben folyó áram, Rk a terhelő
áramkör eredő ellenállása. A stacioner töltésáramlás megkívánja azonban, hogy a külső kör
áramának megfelelő töltésmozgás a telepben is folytatódjék. A töltéseknek így elektromos
ellentérben kell mozogniuk a telep belsejében. Ahogyan a töltések mozgása a vezetékben
ellenállásba ütközött, hasonló „belső” ellenállás nyilvánvalóan feltételezhető a telep belsejében
is. Jelölje ezt a belső ellenállást Rb! A belső ellenállás I erősségű áram esetén 𝑈𝑏 = 𝐼𝑅𝑏 belső
feszültségeséssel csökkenti a telep pólusai közt a külső elektromotoros hatás által eredetileg
keltett U0 feszültséget. Így a terhelt telep pólusi közti belső potenciálkülönbség értéke
𝑈𝑏 = 𝑈0 − 𝐼𝑅𝑏
A külső kör kapocsfeszültsége megegyezik a telep belső feszültségével, azaz
𝑈𝑘 = 𝑈0 − 𝐼𝑅𝑏
A kapocsfeszültség kifejezésének behelyettesítésével és az egyenlet átrendezésével az
ellenálláson mért feszültség és áramerősség kapcsolatát leíró Ohm-törvényhez hasonló
összefüggéshez jutunk.
𝑈0 = 𝐼(𝑅𝑏 + 𝑅𝑘 )
A teljes áramkörre kiterjesztett Ohm-törvény az áramforrás 𝑈0 maximális feszültségét és a
körben folyó áram arányosságát fejezi ki, az arányossági tényező értékét a külső áramkör
terhelő ellenállásainak eredőjét (𝑅𝑘 ) és a telep belső ellenállásának összegeként határozza meg.
Vissza >>>
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EÁ13. Az áramforrás paramétereinek vizsgálata

(Emelt szintű érettségi mérési feladata)
Feladat
Feszültség és árammérés alapján határozza meg az áramforrás (szárazelem) jellemző adatai:
belső ellenállását, elektromotoros erejét, rövidzárási áramát!

Szükséges eszközök
4,5 V-os laposelem, vagy dobozba foglalt áramforrás két banánhüvely kivezetéssel,
feszültségmérő, árammérő, 10-20 Ω-os és 4-5 A-rel terhelhető tolóellenállás, kapcsoló,
röpzsinórok, krokodilcsipesz.

A kísérlet összeállítását a kapcsolási rajz mutatja
Változtatható ellenállásként 10-20 ohmos, 4-5 Arel terhelhető tolóellenállást alkalmazzunk. A
tolóellenállás csúszkájának eltolásával az
áramkörbe bekötött ellenállás változtatható. Az
árammérő műszert az ellenállással sorosan, a
feszültségmérőt a teleppel párhuzamosan
kapcsoljuk. A kapcsoló zárása után a műszerek
által mutatott értékek a csúszka helyzetétől
függenek.

A mérés leírása
Állítsa össze a mérést! A csúszka helyzetét változtatva legalább négy pontban olvassa le az
áram és a kapocsfeszültség összetartozó értékeit!
-

A mérési adatokat foglalja táblázatba, majd ábrázolja feszültség–áram grafikonon!
A grafikon alapján határozza meg a telep jellemző adatait.

Figyelmeztetés!
A változtatható ellenállás csúszkáját ne tolja szélső helyzetekig!
Az árammérő műszert a legnagyobb méréshatáron használja!
A kapcsolót csak a mérések idejére zárja, hogy feleslegesen ne fogyassza
a telep energiáját!
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Megoldás
A mért feszültség–áram grafikont az ábra mutatja.

A mérési pontokra egyenes illeszthető, melynek feszültségtengellyel adódó metszéspontja az
elektromotoros erőt, másik tengelymetszete pedig a telep rövidzárási áramát adja. A két
tengelymetszet hányadosa – az egyenes meredeksége – a telep belső ellenállásának értékét adja.

A mérésünk szerint a telep: - elektromotoros ereje 𝜀 = 4,6 V
- belső ellenállása 𝑅𝑏 = 1,07 
Megjegyzés:
-

A belső ellenállás az áramforrások jellemző adata, mely az áramforrás működésével
kapcsolatos. A galvánelemek esetén az elektromos energiát a telepben lezajló kémiai
reakciók biztosítják. A kémiai folyamat biztosítja az ellentétes töltések felhalmozódását
a telep sarkain. A terheletlen telep feszültségét (𝜀) a kémiai folyamat töltésszétválasztó
képessége szabja meg. Ha a telepet áramkörbe kötjük, a töltések a vezetéken keresztül
az ellentétes pólusra vándorolnak és ott semlegesítődnek. A töltésutánpótlást a telep
belsejében folyó kémiai reakció biztosítja, de a folytonos töltésáramlás miatt a telep
sarkain a töltésfelhalmozás (és ezáltal a mérhető feszültség) értéke elmarad a terheletlen
telepétől. Az elektromotoros erő és a kapocsfeszültség különbsége annál nagyobb, minél
erősebb a töltésáramlás, illetve minél lassúbb a kémiai reakció. A galvánelemek belső
ellenállása tehát nem a fémek ellenállásához hasonló, hanem a kémiai reakciók véges
sebességének a következménye, ami olyan hatást kelt, mintha a telep belsejében
ellenállás lenne. Az elmondottak alapján válik magyarázhatóvá a telepek belső
ellenállásának változása. A friss telepek sok reakcióképes kémiai anyagot tartalmaznak,
ezért ezekben a kémiai reakció sebessége nagyobb, mint a kimerülőben lévő telepekben,
ahol a kémiai „üzemanyag” már fogytán van. A friss telepek belső ellenállása tehát
viszonylag kicsi, a használat során a belső ellenállás növekszik. Mivel a kémiai
folyamatok reakciósebessége a hőmérséklet emelkedésével nő, a telep belső ellenállása
a hőmérséklet emelkedésével csökken. A belső ellenállásnak ez utóbbi
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hőmérsékletfüggése is jelzi a belső ellenállás és a fémes vezetők ellenállásának eltérő
jellegét.
-

A belső ellenállás nemcsak a galvánelemekre, hanem az elektronikus tápegységekre is
jellemző, bár a jelenség mögött más fizikai folyamatok állnak.

Vissza >>>
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EÁ14. Galvánelemek

(Kiegészítő anyag szakköri feldolgozásra)
Volta-elem
Az egyik legrégibb és legegyszerűbb galvánelem a Volta-elem;
már általános iskolában bemutathatjuk. Higított kénsavoldatba
merítsünk vörösréz és cinklemezt! (Ügyeljünk arra, hogy a
lemezek az oldatban fémesen ne érintkezzenek!) A cinklemezen
buborékképződés figyelhető meg. A két elektródot kapcsoljuk 5 V
méréshatárú feszültségmérőhöz! A műszer kb. 1 V feszültséget
jelez, a cink a telep negatív, a réz a pozitív pólusa.

Ha az elektródákat egy kis feszültségre méretezett izzólámpán
keresztül kötjük össze vezetékkel, az izzó világít (ábra) és a rézlemez-elektródán is megindul a
gázképződés. A buborékok számának növekedésével a telep feszültsége lassan csökken. E
folyamatot depolarizációnak nevezik. Magyarázata az, hogy az elektródák felületén megtapadt
buborékok hatása megváltoztatja az elektródák eredeti anyagi tulajdonságait.
Megjegyzés:
-

Alessandro Volta olasz fizikus által felfedezett, és róla elnevezett galvánelem
megvalósítása igen egyszerű. Működésének kémiai, anyagszerkezeti magyarázata
azonban bonyolultabb. Részletes magyarázatába középiskolás szinten nem érdemes
belemenni. Ha a galvánelemek működésének kémiai folyamatait akarjuk tanítani,
célszerűbb a technikailag kicsit nehezebben megvalósítható, de elméletileg könnyebben
tárgyalható Daniell-elemmel foglalkozni.

Volta-oszlop
A Volta-oszlop a fent leírt Volta-elemek sorba
kapcsolásával felépített galvánelem, ami a sorba
kötött elemek számától függően megsokszorozza
egyetlen Volta-elem feszültségét.
Az eszköz elkészítése egyszerű: alapegysége cink és
rézlemez, köztük higított kénsavval megnedvesített
itatóspapír vagy filc darabka található. Az így
összerakott hármas rétegű elemeket csak ismétlődő
sorrendben egymásra kell helyezni és a legalsó és a
legfelső lemezhez érintkező kapcsokat rögzíteni. Ez
utóbbit hagyományosan úgy oldották meg, hogy az
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oszlopot két szigetelő lap közé, oldalról három szigetelő rúddal megtámasztva rakták össze,
majd összeszorították. A két csatlakozó vezetéket az alap és fedőlapba rögzítették.

Galvánelem készítése gyümölcsök felhasználásával
A zöldségek, gyümölcsök sejtnedvei elektrolitok. Ha tehát két
különböző fémelektródot szúrunk a gyümölcsbe, az elektródok
közt feszültség mérhető. A feszültség nagysága függ a két fém
anyagától és az elektrolittól, azaz a gyümölcs fajtájától. A
kísérletekhez cink és réz, vagy vas és réz elektródpárt ajánlunk,
a gyümölcs lehet alma, citrom, de akár burgonya vagy hagyma
is.
Az elemekből tetszés szerinti soros, illetve párhuzamos kapcsolások állíthatók össze, amiken a
kapcsolások eredő feszültsége, árama, illetőleg a telepek belső ellenállása tanulókísérleti
feladatként jól tanulmányozható

A napi gyakorlatban használt szárazelemek
Az ún. szárazelemek olyan galvánelemek, amelyek nem tartalmaznak nehezen kezelhető
folyékony elektrolitokat. Alapvető igényünk a szárazelemekkel szemben, hogy minél kisebb
méret és súly mellett a lehető legtöbb elektromos energiát biztosítsák. Hasonlóan fontos, hogy
a telep hosszú élettartamú legyen, használat alatt az elektromos paraméterei ne nagyon
változzanak. A szárazelemek két legelterjedtebb típusa a Leclanché-féle cink-karbon-elem és
az alkáli-elemek.

Leclanché-elem
A szárazelemek leggyakoribb, legolcsóbb típusa a Leclanché-elem.
A cella felépítését az ábra mutatja.
A tartóedény alul zárt cinkhenger, egyben a telep
negatív pólusa. A cella pozitív elektródja
mangánoxid. Használat során a cink oxidálódik
(elektront ad le), a mangánoxid redukálódik
(elektront vesz fel) A mangánoxid-port grafitporral
keverve szénrúd köré, hengeres formára préselik. A
grafitpor és a szénrúd biztosítják az elektromos
kontaktust a mangánoxid-elektród és a telep pozitív
csatlakozási pontja között. A telep pozitív pólusa
így a henger közepén elhelyezkedő szénrúd.
Elektrolitként ammóniumklorid oldatot használnak,
amit zselésítő anyaggal keverve a mangánoxidot és a cinkhengert elválasztó porózus
szigetelőanyagba szívatnak bele. A Leclanché-elem elektromotoros ereje 1,5 V.
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Három sorosan kötött Leclanché-elemet tartalmaz a 4,5 V-os laposelem vagy zsebtelep.
Hengeres Leclanché-elemek a kereskedelemben többféle méretben kaphatók. A méret döntően
meghatározza a telepben elhelyezhető kémiai reagensek mennyiségét és ezen keresztül a
telepből kivehető össztöltést, azaz a telep kapacitását szabja meg.
A Leclanché-elem belső ellenállása az előállítás technológiájától függően eltérő lehet, így
változhat az elem által leadható maximális áramerősség és a kapocsfeszültség értéke is.
Az elem használata során a belső ellenállás értéke fokozatosan növekszik. Ez
magyarázza, hogy a használt telep terheletlen állapotban gyakorlatilag változatlan
elektromotoros erőt mutat, miközben terhelve gyakorlatilag már nem ad áramot.

Alkálielemek
Az alkálielemek elektródjait a Leclanchéeleméhez hasonlóan cink és mangánoxid alkotja.
A lényeges eltérés – ami a tulajdonságok jelentős
javulását eredményezi az elektrolit anyagában és
az elektródák kialakításában van. Elektrolitként
KOH oldatot használnak. Az elem tartóedénye
acéllemezből készül, a cinkelektróda kevés
higannyal kevert nagy felületű cinkpor, amivel
kitöltik a henger alakú elem térfogatának középső
részét. A cinkpor nagy felülete kedvező az
elektrokémiai reakciók sebessége szempontjából
és így lecsökken a telep belső ellenállása. A higany
megakadályozza, hogy a cink a lúgos közegben hidrogén fejlődése közben elreagáljon. Az
alkálielemekben használt mangánoxid-port szintetikusan állítják elő és így tisztább és finomabb
port kapnak, aminek reakcióképessége is jóval nagyobb, mint a hagyományos Leclanchéelemben használt, őröléssel kapott természetes mangánoxid ásványé. A mangánoxid
koncentrikusan veszi körbe a henger közepén lévő cinkport, ezáltal az alkáli elemek pozitív
pólusa a fémház alja, negatív pólusa kivezetése a cella tetejének közepén található. Az elektrolit
mindkét porelektródot és a köztük lévő féligáteresztő szigetelő réteget is átitatja. A felsorolt
szerkezeti változtatások eredményeként az alkáli elemek elektromos paraméterei sokkal
jobbak, minta Leclanché-elemeké, ezért a kereskedelemben, mint „tartós” elemeket, jóval
drágábban árulják.

Vissza >>>
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EÁ15. Egy különleges áramforrás: a termoelem

(Kiegészítő anyag szakköri feldolgozásra)
Ha két különböző fémből készített zárt kör összeerősítési pontjai között hőmérséklet-különbség
van, a körben (termo) áram folyik (Seebeck-effektus). Az áramot létrehozó termofeszültség
anyag- és hőmérsékletkülönbség-függő, így pl. vas-réz pár esetében kb. 10 μV/°C. Ez a csekély
feszültség azonban – ha az áramkör ellenállása kicsi – jól kimutatható áramot hozhat létre.
(Érdemes megjegyezni, hogy Ohm a róla elnevezett törvények kimérésére áramforrásként
termoelemet használt. A kísérlet leírását az EÁ1. melléklet tartalmazza.)
A termoelemeket manapság, mint a hőmérséklet meghatározására alkalmas eszközöket
alkalmazzuk. A termoelemek különösen kis hőkapacitású rendszerek hőmérsékletének
mérésére, továbbá magas hőmérsékletek mérésére (kb. 1700 °C-ig) a legalkalmasabb
mérőeszközök. A termoelemek két különböző anyagú, egyik végükön összeforrasztott
(összehegesztett, esetleg csak erősen összecsavart) drótból állnak. Ez a pont a termoelem ún.
érzékelőpontja. Ha a szabadon maradt két huzalvéget galvanométerhez vagy digitális
feszültségmérő műszerhez csatlakoztatjuk, majd a fémesen érintkező másik drótvégeket (az
érzékelő pontot) megmelegítjük, a műszer feszültséget jelez. A jelzett ún. termofeszültség
hőmérsékletfüggő.
A leggyakrabban alkalmazott, és iskolai felhasználásra is javasolható termoelemek vas- és
konstantán-, illetve réz- és konstantán huzalból készülnek. (A konstantán 55 % Cu és 45% Ni
ötvözet.) A vas-konstantán termoelemek -200 °C és +1000 °C hőmérséklet-tartományban
használhatók A forrasztási pont hőmérsékletét 1 °C-kal növelve, 0,00005 V termofeszültség
növekedés adódik A réz-konstantán termoelem -200 és +600 °C hőmérséklethatárok közt
alkalmazható, 1 °C hőmérsékletváltozásra 0,00004 V feszültségváltozást ad. Tudományos
vizsgálatoknál +1700 °C-ig platina-platinaródium, illetve a nikkel-krómnikkel (0 °C-tól +1200
°C-ig) termoelemeket használják. A kereskedelemben kapható termoelemek vékony vezetékeit
egymástól elszigetelve, fémtokba zárják. A fémtokot megbontani nem szabad, a termoelem a
cső végén lévő kivezetések segítségével csatlakoztatható a mérőműszer áramkörébe. A
könnyebb felismerhetőség céljából a termoelemeket egyezményes színjelzésekkel látják el. (A
réz-konstantán termoelem színe barna, a vas-konstantáné kék, a nikkel-krómnikkelé zöld, a
platina- platinaródiumé fehér.)

Iskolai termoelem készítése
Egy konstantán- és egy rézdrót végét csiszolóvászonnal gondosan tisztítsuk meg! A megtisztított
drótvégeket laposfogóval összeszorítva, csavarjuk szorosan össze, majd az összecsavart részt
kalapáccsal lapítsuk el! A két drótvég fémes érintkezését ponthegesztéssel vagy forrasztással is
biztosíthatjuk. Az utóbbinál mindkét megtisztított huzalvéget először olvadt forrasztóónba
merítjük, majd a két véget kissé összecsavarva gázlángban összeforrasztjuk. Forrasztott elemnél
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ilyen termoelem csak kb. 180 °C-ig, a forrasz
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olvadáspontjáig használható. Iskolai termoelem készítésekor a drótok ne legyenek túl vékonyak,
átmérőjük legalább 0,5 mm legyen. Az ennél vékonyabb huzalok könnyen szakadnak, a velük
való munka különös figyelmet, körültekintést igényel. A termoelem megbízható működésének
feltétele, hogy a két különböző fémhuzal csak egy ponton érintkezzen. Ezt biztosíthatjuk, ha a
két drótot e célra kapható vékony falú kerámiacsőbe húzzuk be.
A termofeszültséget digitális feszültségmérő műszerrel mutathatjuk ki. Egyetlen termoelem
csak kis termofeszültséget ad. Ezt megsokszorozhatjuk, ha egyforma termoelemeket sorosan
összekapcsolunk.

Vissza >>>
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EÁ16. Modellek, amik segíthetik az az áramkör „működésének”
megértését

Játékos modell általános iskolások (kisgimnazisták) számára
Képzeljük el az áramkört úgy, hogy emberek (gyerekek) egymás mögé állnak kört alkotva.
(Mindenki az előtte lévő hátát látja.) Az egyik ember az ellenállás/fogyasztó, egy másik pedig
(kezében perecekkel) a telep szerepét tölti be. A többiek lesznek a „töltések”; az egyszerűség
kedvéért egy ember 1 C töltést képvisel. A „töltések” körbejárnak: mindegyik „töltés” az előtte
lévő „töltés” helyébe lép (egységnyi időközönként). Az a „töltés”, aki éppen elérte a telepet,
perecet kap. Ha egy perecet 1 J energiának feleltetünk meg, akkor 1 V elektromotoros erejű
telep esetén minden „töltés” 1 perecet, 𝜀 = 2 V esetén pedig 2 perecet kap. Azoknak a
„töltéseknek”, amelyek elérték az ellenállást, le kell adniuk a perecüket.
A modellel az alábbi jelenségek szemléltethetők:
1) Párhuzamos kapcsolás esetén a vezetékek elágazásánál a „töltésnek” választania kell,
hogy merre megy, de miután eldöntötte, és találkozott egy ellenállással, már az összes
perecét (energiáját) le kell adnia. Ebből 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 és 𝜀 = 𝑈1 = 𝑈2 adódik. (𝐼𝑖 és 𝑈𝑖 az
𝑖. ellenálláson átfolyó áram erőssége, illetve a rajta eső feszültség értéke.)
2) Soros kapcsolás esetén 𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 , mivel mindegyik „töltés” minden ellenálláson
átmegy (hiszen egységnyi időnként ez előtte álló „töltés” helyébe kell lépnie). Mivel a
pereceket az ellenállásoknak oda kell adni, 𝜀 = 𝑈1 + 𝑈2 is teljesülni fog.
3) Mikor fog jobban világítani az izzó? Akkor, ha az „ellenállás” időegység alatt minél
több perecet kap, azaz, ha a töltések sűrűn haladnak át az ellenálláson (nagy áram), és
egy „töltéstől” egyszerre sok perecet kap, azaz nagy a feszültség. Ez éppen a
teljesítmény.

Egyszerű párhuzamos és soros kapcsolású áramkörök

A modell elsődleges érdeme, hogy az elektromotoros erő fogalmát hangsúlyosan elkülöníti az
erő fogalmától, és helyette az energia fogalmához kapcsolja. A modellt használhatjuk arra is,
hogy nyomon kövessük a modell-alkotás folyamatát, megnézzük, hogy a modellben mi felel
meg az egyes fizikai paramétereknek (például az energiával rendelkező telep = egy zsák perec;
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teljesítmény = 1 s alatt az „ellenállás” hány perecet kap stb.). A modell alapján készíthetünk
előrejelzéseket (lásd 1-3. pontok), amiket kísérlettel ellenőrizhetünk. Természetesen egy
modell soha nem tökéletes, így például a fenti játékos modell nem tudja értelmezni a több
ellenállásból álló áramköröket, nem mond semmit a tápegység feszültségének
terhelésfüggésére, a belső ellenállásra sem. Az egycélú, túlegyszerűsített modellek esetén
indokolt az óvatosság! Ha egy modell, akár játékos szemléletességével, mélyen rögzül a
gyerekekben, a későbbiekben inkább nehezíti, mint segíti a fizikai megértést.

Az áramkörök modellezése folyadékok áramlásával
Az áramkört alkotó elemek működése jól párhuzamba állítható egy keringtetett vízkör
működéséhez. Az analógia segít megérteni az telep, a vezetékek és fogyasztók, valamint az
áramló töltések szerepét, illetve az energiaviszonyokat az áramkörben.
A következő ábra a „vízkör-modell” és a megfelelő áramkör rajzát mutatja. Az ábrák alatt a
párhuzamok kiemelésével foglaljuk össze a két áramlási kör sajátságait.

• A vízkör zárt áramlási rendszer, a • Az áramkör zárt rendszerében a mozgó
töltések mennyisége (Q) állandó.
keringtetett víz mennyisége (M) állandó.
• A vízkört sajátos „szivattyútelep” • Az elektromos áramkörben a telep tartja
működteti. A külső energiaforrással
fenn az áramot. A telep külső
hajtott szivattyú egy alacsonyabb helyzetű
energiaforrás (ez az energia lehet kémiai
energia, a generátorok forgatásakor
víztározóból egy 𝛥ℎ0 magasan lévő
felhasznált mechanikai energia, napvíztartályba nyomja fel a vizet, és ezáltal
energia stb.) felhasználásával alacsonyabb
𝐸ℎ = 𝑚𝑔𝛥ℎ0 helyezeti energiát ad a
potenciálú állapotból magasabb 𝑈0
felpumpált vízmennyiségnek. A helyzeti
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energia maximális értéke a szivattyú
jellemzője.

potenciálú állapotban juttatja a töltéseket,
így azoknak 𝜀 = 𝑈0 𝑄 elektromos
energiájuk lesz. Az ε elektromotoros erő a
telep jellemzője.

• A felső tartály csapjának megnyitásával a • A kapcsoló zárásakor a vezetőben lévő
víz áramlása egyszerre indul meg a vízzel
töltések mozgásba jönnek, a körben áram
teli a csővezetékben. A cső súrlódása
folyik. A vezetékek ellenállása jelent
kicsit akadályozza a víz áramlását, de nem
veszteséget, de nem számottevőt.
számottevően.

• A víz energiáját a modellben két sorba • A töltések energiáját a körben lévő nagy
kapcsolt kis turbina hasznosítja, a turbina
ellenállású „fogyasztók” (pl. izzók)
„ellenállása” meghatározza a teljes körben
hasznosítják.
A
fogyasztók
nagy
az áramlás intenzitását.
ellenállása meghatározza a körben az
áramerősséget.

• A víz áramlása csökkenti a felső tartály • Ha a körben áram folyik a telep 𝑈𝑘
vízszintjét, a víz potenciális energiája attól
kapocsfeszültsége kisebb, mint az
függően csökken, hogy a kifolyó
elektromotoros erő. A csökkenés értéke
vízmennyiséget
a
szivattyú
attól függ, hogy a telep belső
terhelhetősége, hogy tudja visszapótolni.
mechanizmusa mennyire tudja biztosítani
a magas potenciálú töltések mennyiségét.

• A felső tartályban lecsökkent vízszint • A
kapocsfeszültség
csökkenését
miatt az áramlási sebesség az egész
formálisan azzal magyarázzuk, hogy a
körben kissé lecsökken, mintha kört záró
telepnek van belső ellenállása.
szivattyú is az áramlást lassító ellenállást
képviselne

Vissza >>>
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EÁ17. Kirchhoff-törvények kísérleti demonstrációja

A csomópont-törvény demonstrálása
Állítsuk össze az ábrán bemutatott kapcsolást! A kísérletben célszerű három egyforma
árammérő műszert, azonos méréstartományban használni. Az előtét-ellenállásként kötött
változtatható ellenállással állítsunk be könnyen leolvasható áramértékeket! A párhuzamos
ágakba kötött ellenállások kis ellenállású (kb. 15 Ω) tolóellenállások vagy szilit ellenállások
lehetnek. Áramforrásként akkumulátort vagy zsebtelepeket ajánlunk.

Ha nem rendelkezünk három egyforma műszerrel, a kísérlet egyetlen árammérővel is
bemutatható. Ehhez érdemes elkészíteni az alábbi ábrán látható segédeszközt.

A plexilap közepén lévő csomópontban három rézvezeték találkozik, mindhárom vezető egy
rövid szakaszon megszakad, a megszakítás előtt és után a vezető egy-egy banánhüvelyben
végződik. A két banánhüvely U alakú dugóval kapcsolható össze. A kísérlet során az egyes
ágakban ugyanazzal a műszerrel mérjük az áramot úgy, hogy az árammérőt egymás után az
egyes ágakban lévő U-dugók helyére kötjük be.

A huroktörvény igazolása
Kirchhoff II. törvényének bemutatásához készítsünk az. ábra kapcsolási rajza szerint
demonstrációs táblát! Az ellenállásokat az összekötő rézvezetékekkel együtt célszerű plexilapra
rögzíteni. Az ellenállások két végén beépített banánhüvelyek teszik lehetővé, hogy az
ellenálláson eső feszültséget könnyen lemérhessük. A hálózatba több 1,5 V-os, illetve 4,5 V-os
zseblámpaelemet is bekapcsolhatunk tetszőleges polaritással. A telepek csatlakoztatását a
vezetékekbe beépített, és U-dugóval összekötött banánhüvelyek teszik egyszerűvé. Az U-dugót
kihúzzuk, és a telepet a két banánhüvelyre kapcsoljuk, ugyancsak e két pont közé kötjük
párhuzamosan a feszültségmérő műszert is.
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Mérjük le az egyes áramköri elemeken (ellenállásokon, telepeken) eső feszültségeket egyazon
irányba haladva (az irány megválasztása tetszés szerinti lehet)! A méréshez használjunk
középállású műszert, hogy a potenciálkülönbség előjele is nyilvánvaló legyen! Adott
körbejárási irány esetén a feszültségek előjeles összege zérust ad. Ne elégedjünk meg egyetlen
méréssel, mérjünk megváltoztatott körbejárási iránnyal és úgy is, hogy a beiktatott telepek
számát, illetve polaritás irányát megváltoztatjuk!

Vissza >>>
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EÁ18. Emelt szintű érettségi mérések az egyenáramú hálózatok
témakörében

Izzólámpa ellenállásának vizsgálata
(Emelt szintű érettségi 2006)

Feladat
Vizsgálja meg, hogyan függ az izzólámpa ellenállása a rajta átfolyó áram erősségétől!
Szükséges eszközök
Zseblámpaizzó (3,5 V), 0-4,5 V feszültséghatárok közt változtatható (egyen vagy váltakozó
feszültségű) feszültségforrás, feszültség és árammérő műszer, lámpafoglalat, kapcsoló,
vezetékek.

Kísérlet
A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze az ábrán látható egyszerű kapcsolást!

Állítsa be a feszültséget az izzólámpán feltüntetett névleges feszültségre! Ekkor az izzólámpa
üzemszerűen világít. Olvassa le az árammérőn az lámpán átfolyó áram erősségét, majd a
feszültség és áram értékéből számítsa ki az izzó üzemi teljesítményét!
A feszültség szabályozásával csökkentse az izzón átfolyó áram erősségét 5-6 lépésben az üzemi
áramerősség értékről annak tizedéig! Minden lépésnél jegyezzük fel az izzóra jutó feszültség
és az átfolyó áramerősség értékeit!
Mérési eredményeit foglalja értéktáblázatba! Határozza meg az izzó ellenállását a különböző
áramerősségek esetén! Ábrázolja az ellenállást az áramerősség függvényében!
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A 3,5 V-os zseblámpaizzóval végzett mérések adatait, az azokból számított ellenállás értékeket,
valamint az izzó aktuális teljesítményadatait a táblázat tartalmazza, az izzó ellenállásának
áramfüggését a grafikon mutatja.

U (V)

3,5

2,5

1,5

0,5

0, 2

0,1

I (mA)

180

150

115

80

51

43

R ()

19,4

16,7

13,0

6,2

4,0

2,3

Az eredmények értelmezése
Az lámpa izzószála fémötvözet, ellenállása függ a hőmérséklettől. Az átfolyó áram hatására a
drótszál melegszik és ennek következtében megnő az ellenállása. Az áram nélküli állapotban
(vagy nagyon kicsi áram esetén) az izzószál ellenállása csekély, ezt nevezzük „hideg
ellenállásnak” Az általunk vizsgált lámpa hidegellenállása 2 Ω körüli értéknek becsülhető.
Az áram növelése a szál rohamos melegedéséhez vezet. Az áram hatására a drótszál felizzik és
további áramnövekedés hatására izzása egyre intenzívebbé válik. Az ellenállás az izzást
megelőző és a kezdődő izzás tartományában nő a legerősebben az áram hatására. Az intenzíven
izzó drót fényenergiát sugároz szét a környezetbe. A szétsugárzott energia a hőmérséklet
negyedik hatványával arányosan nő. Ez az oka annak, hogy grafikonunk az üzemi
áramerősséget megközelítve már kisebb ellenállás növekedést mutat. Az izzó által felvett
elektromos energia egyre nagyobb része sugárzódik szét fényként és egyre kisebb rész az, ami
tovább növeli a szál hőmérsékletét és ellenállását.
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Ellenállások párhuzamos kapcsolása
(Emelt szintű érettségi 2008)

Feladat
A rendelkezésre álló eszközökből állítsa össze a mellékelt kapcsolást!
Igazolja Kirchhoff törvényét, miszerint a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon átfolyó
áramok összege megegyezik a főágban folyó árammal!
Mutassa meg, hogy a telepből kifolyó áram az ellenállások reciprok értékének arányában oszlik
meg a párhuzamos ágakban!

Szükséges eszközök
3 db különböző ellenállás (mindegyik ellenállás két végén
banánhüvelyes
csatlakozóval,
a
névleges
érték
feltüntetésével), áramforrás (zsebtelep foglalatban), kapcsoló,
árammérő műszer(ek), banándugókban végződő szigetelt
vezetékek (röpzsinórok).
A kísérlet kapcsolási rajzát az ábra mutatja.

A mérés leírása
Állítsa össze a kapcsolást! Optimális esetben négy egyforma árammérő műszert érdemes
használni (megfelel a „rombusz-alakú” iskolai egyenáramú demonstrációs műszer is). Ekkor
egyszerre olvasható le a főágban folyó áram erőssége (𝐼), valamint az 𝑅1 , az 𝑅2 és az 𝑅3
ellenállásokon átfolyó 𝐼1 , 𝐼2 és 𝐼3 áram. Amennyiben nem áll rendelkezésre kellő számú műszer,
a mérést egyetlen árammérővel is elvégezheti, ha közben módosítja a kapcsolást. Ekkor az
alapkapcsolást műszerek nélkül kell összeállítani, majd az egyetlen műszert kösse be rendre a
megadott kapcsolási rajzon szereplő árammérők helyére. A műszert mind a négy kapcsolásban
olvassa le!

Megoldás
Az elvégzett próbamérés eredményét a táblázat mutatja:
𝐼
139 mA

𝐼1

𝐼2

𝐼3

34 mA

26 mA

79 mA

A kacsolásban a zsebtelep kapocsfeszültsége U = 3,4 V.
Az adatok igazolják, hogy a főágban folyó áram intenzitása – a mérési hibán belül – egyenlő a
párhuzamos ágakban mért áramok összegével:
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𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3
139 𝑚𝐴 = 34 𝑚𝐴 + 26 𝑚𝐴 + 79 𝑚𝐴
Az áramkör párhuzamosan kapcsolt ágaiban az áram az ellenállások reciprok értékeinek
arányában oszlik meg, azaz az i-dik ágban
𝐼𝑖 ∝

1
𝑅𝑖

Az összefüggés igazolására kapcsolásunk három párhuzamos ágában mért áramértékeket az
ellenállások reciprokjának függvényében ábrázoltuk. (Az ellenállások értékét a gyakorlat első
részében, a soros kapcsolás vizsgálata során már meghatároztuk.)
𝐼1 = 34 mA

𝐼2 = 26 mA

𝐼3 = 79 mA

𝑅1 = 100 Ω

𝑅2 = 132 Ω

𝑅3 = 43 Ω

1/𝑅1 = 0,01 1/Ω

1/𝑅2 = 0,0076 1/Ω

1/𝑅3 = 0,023 1/Ω

A grafikon mérési pontjaira jól illeszkedik az origón átmenő egyenes. Ez igazolja a párhuzamos
ágakban folyó áramok és az ellenállások reciprokjai közt fennálló arányosságot.

Vissza >>>
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EÁ19. Feszültségosztó potenciométer vizsgálata

Potenciométer segítségével tetszőleges 𝑈𝐵 bemenő feszültség leosztható. Az 𝑈𝐾 kimeneti
feszültség értéke a potenciométer csúszkájának helyzetétől függ. A csúszka helyzete és a
kimeneti feszültség közti kapcsolat azonban általában nem lineáris. Ezt vizsgálhatjuk a
következő mérőkísérlettel.
Egy 100-200 -os, 2-3 A terhelhetőségű tolóellenállás (𝑅) két végére kapcsoljunk 4,5 V -os
zsebtelepet, a tolóellenállás egyik vége és a csúszka közé pedig 10-100  -os 𝑅𝑇 terhelő
ellenállást!

Mérjük meg az 𝑈𝐵 és 𝑈𝐾 feszültséget! Mérjük meg több különböző 𝑅𝑇 terhelő ellenállás mellett
az 𝑈𝐾 /𝑈𝑩 arány 𝑥 = 𝑟/𝑅 -től való függését! (Ha a tolóellenállásra – a csúszka két
szélső, 𝐿 távolságra levő helyzete közé, mm-papírból kivágott, és %-osan skálázott
papírszalagot rögzítünk, az 𝑥 = 𝑟/𝑅 = 𝑙/𝐿 arány közvetlenül leolvasható).
Egyszerűen igazolható, hogy az 𝑈𝐾 /𝑈𝑩 arány a csúszkaállásra jellemző 𝑟 ellenállással az
𝑈𝐾
𝑟𝑅𝑇
=
𝑈𝑩 𝑅𝑅𝑇 + 𝑟𝑅 − 𝑟 2
összefüggés szerint változik. Az 𝑥 = 𝑟/𝑅 jelöléssel:

𝑅
𝑥 𝑅𝑇
𝑈𝐾
(𝑥) =
𝑅𝑇
𝑈𝑩
2
𝑅 +𝑥−𝑥
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A mellékelt ábra az R = 120 -os tolóellenállásra vonatkozó mérés eredményét
mutatja 𝑅𝑇 = 1000 , 𝑅𝑇 = 450 , 𝑅𝑇 = 100  és 𝑅𝑇 = 20  névleges ellenállásérték mellett.
A mérési pontokat tömött körökkel ábrázoltuk. Az rájuk illeszkedő folytonos görbék a
fenti 𝑈𝐾 /𝑈𝑩 (𝑥) összefüggésből számítással adódtak. A függvénnyel megadott görbék
mindegyike az origóból indul és az x = 1 helyen az 1 értéket veszi fel. Ha 𝑅𝑇 ≫ 𝑅,
akkor 𝑈𝐾 ~𝑥𝑈𝐵 , azaz a kimeneti feszültség lineárisan függ a csúszka helyzetét jellemző
távolságtól. Ha azonban az 𝑅𝑇 terhelő ellenállás nagysága összemérhető a
potenciométer 𝑅 ellenállásával vagy kisebb annál, az 𝑥 és 𝑈𝐾 /𝑈𝑩 közötti összefüggés erősen
nemlineárissá válik.

Vissza >>>
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EÁ20. Joule-hővel kapcsolatos ajánlott kísérletek

1) Hőfejlődés sorban és párhuzamosan kötött ellenállásokon
Két egyenlő hosszúságú, de különböző ellenállású huzaldarabot – célszerűen egy 15 cm
hosszúságú, kb. 80 /m értékű, és egy 15 cm hosszúságú, kb. 40 /m értékű kantálhuzalt –
feszítsünk ki két-két drótközpont közé! Az így előkészített ellenállásokkal végezzük el az
alábbi, a) és b) pontban leírt kísérleteket!

a) Kapcsoljuk a huzalokat sorba, árammérő műszeren, és tolóellenálláson át adjunk az egységre
feszültséget (a) ábra)! (A fentebb ajánlott huzalok adataihoz illeszkedve a tolóellenállás teljes
ellenállása 13 , terhelhetősége 6,3 A; a mérőműszer váltakozó áramú, 5 A méréshatáron;
feszültségforrásként iskolai tápegység 24 V-os váltakozó feszültségű kimenetét ajánljuk.)
Bekapcsoláskor a tolóellenállás a maximális értéken legyen.
Csökkentsük lassan a tolóellenállás ellenállását! Meghatározott áramerősséget elérve (ez
esetünkben kb. 1 A) a nagyobb ellenállású huzal izzásba jön, a kisebb ellenállású azonban nem.
b) Kapcsoljuk az ellenálláshuzalokat párhuzamosan, és ismételjük meg a kísérletet (b) ábra)! A
maximálisról kiindulva csökkentsük a tolóellenállás ellenállásának értékét! Kb. 3 A
áramerősséget meghaladva a kisebb ellenállású huzal felizzik, a nagyobb ellenállású azonban
nem.
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c) Látványos kísérlet soros ellenálláshuzalokkal
A kétféle huzalból készítsünk hosszabb „láncot” oly módon, hogy 4-4 darabot váltakozva
egymás után csomózunk! Ha a láncra toroid-transzformátorról alkalmas nagyságú feszültséget
adunk, a lánc minden második tagja – amelyiknek az ellenállása nagyobb – izzásba jön.

Megjegyzés:
-

A lánc darabjait gondosan csavarjuk össze, különben a nagy átmeneti ellenállás miatt a
lánc a csomóknál izzik fel és elég.

-

Ügyeljünk a toroid-transzformátor helyes bekötésére.

Figyelem!
Égésveszély miatt a kísérlet csak tanári bemutatásra ajánlott!

2) A hőteljesítmény és az áramerősség kapcsolata (szakköri mérőkísérlet)
Az I árammal átjárt R ellenállású vezetőn t idő alatt fejlődő hőre vonatkozó
𝑊 = 𝐼2 · 𝑅 · 𝑡
összefüggést kalorimetriai méréssel igazolhatjuk.
Készítsük el két egyforma méretű és hőkapacitású, fűthető kaloriméter sorba kapcsolásával az
ábrán látható kísérleti összeállítást!

A két kaloriméterben a kantál huzalból
tekercselt fűtőspirálok ellenállásának
az aránya legyen 1:2! Töltsünk a
kaloriméterekbe azonos mennyiségű
petróleumot!
A
feszültség
rákapcsolásával egyidőben indítsuk el
az órát! A kaloriméterek hőmérsékletét
egyenlő időközönként olvassuk le!
Ehhez a melegítési időszakasz végén
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rövid időre kapcsoljuk ki az áramot, és a petróleumot kevergetve várjuk meg a termikus
egyensúly beálltát! Ha a hőmérséklet már nem emelkedik, olvassuk le az értékét, majd
folytassuk a melegítést mindaddig, míg a nagyobb ellenállású kaloriméterben a hőmérséklet
20-25 fokot emelkedik. A melegítési időszakaszokat úgy válasszuk meg, hogy ebben a
hőmérséklet-tartományban 4-5 mérési pontunk legyen. Ábrázoljuk a két kaloriméterben mért
hőmérsékleteket az idő függvényében! A kétszeres ellenállású fűtőszál melegítő hatása is
kétszeres.
Ismételjük meg a mérést kétszeres áramerősséggel! Mérési eredményeinket ábrázoljuk
grafikusan, és mutassuk meg, hogy az áram melegítő hatása az áramerősségtől négyzetesen
függ!
Megjegyzés:
-

A kétszeres áramerősséggel végzett, megismételt kísérletben célszerű az előbbivel
megegyező hőmérséklet-tartományban dolgozni. Ha ugyanis a korábbi melegítést
folytatjuk, a magasabb hőmérsékleteken egyre fokozódó hőveszteség jelentős hibát
okozhat.

Vissza >>>

449

EÁ21. Az elemi töltés értékének közelítő meghatározása elektrolízissel
végzett vízbontás kísérlete alapján

(fakultatív szakköri mérés)
Elméleti alapok
Híg vizes kénsavoldatot platina elektródák között elektrolizálunk. Az oldatban pozitív töltésű
hidrogén ionok (H+), kétszeresen negatív szolfát ionok (𝑆𝑂42− ) és vízmolekulák (𝐻2 𝑂)
találhatók. A platina elektródák közé 12 V egyenfeszültséget kapcsolunk. A cella áramkörében
megindul az áram, az áramerősséget az elektrolizáló cellával sorba kötött ampermérővel
mérjük. Az áramforrás negatív pólusához csatlakoztatott elektróda – a katód – felé a pozitív
H+-ionok vándorolnak, a pozitív polaritású anód felé a kétszeresen negatív 𝑆𝑂42− -ionok. A
katódon a hidrogén ionok egy-egy elektron felvételével atomos hidrogénné alakulnak,
kettesével hidrogén molekulákká állnak össze, majd buborékokat képezve leválnak az
elektródáról és lezárt cső felső végében gyűlnek össze. Az 𝑆𝑂42− -ionok az anódon két elektron
leadásával semlegesítődnek és az így keletkező instabil SO4 gyökök azonnal reakcióba lépnek
a környező vízmolekulákkal.
2𝑆𝑂4 + 2𝐻2 𝑂 = 2𝐻2 𝑆𝑂4 + 𝑂2
E másodlagos reakció termékeként képződő oxigén gáz kiválik az anódon. Mivel az elektródák
felületén átlépő elektronok száma azonos kell legyen, az anódon fejlődő oxigén gáz minden
molekulájához 2 db kétszeres negatív töltésű szulfát ion semlegesítésére, azaz 4 elektron
leadására volt szükség, így a katódon ezalatt 4 hidrogén ion vesz fel 4 elektront, azaz a fejlődő
H2 molekulák száma duplája az 𝑂2 molekulák számának. Ezt az arányt jól tükrözi a csövekben
felgyülemlő hidrogén és oxigén gáz térfogatok aránya.
A mérési összeállítást a fotó, a Hoffman-féle vízbontó készülék felépítését a rajz mutatja.
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A vízbontás bemutatására tervezett elektrolizáló cella – a Hoffman-féle vízbontó készülék – a
legtöbb magyar középiskola (kémia) szertárában megtalálható, de a tanszer kereskedelem
kínálatában is szerepel. Az elektrolizáló cella üvegből készített háromágú közlekedőedény. A
két szélső ág alsó részébe van beforrasztva egy-egy platina elektróda, a csövek a felső végét
üvegcsap zárja. A középső öblösen kiszélesedő üvegcső nívóedényben végződik, ami a
háromágú edény folyadékkal történő feltöltését segíti. A szélső csövek alsó részébe beépített
platina elektródákat, árammérő műszeren keresztül 12 V egyenfeszültségű anódpótló
tápegységhez csatlakoztatjuk. A kapcsolót zárva a körben áram indul meg, és hamarosan
megfigyelhető az elektródákon gázbuborékok megjelenése. A katódon fejlődő gáz hidrogén, az
anódon kiváló oxigén. Az elektrolizálás során képződő hidrogén és oxigén buborékok az
elektródákról leválva a két oldalsó cső felső részében, a zárt üvegcsap alatt gyűlnek fel. A
csövek falán lévő ml beosztású skálán leolvasható a kivált gáz egyre növekvő mennyisége.
Mérőkísérletünk során mérjük az elektrolizáló áram értékét és a kivált gázmennyiségek
térfogatát az elektrolizálás időtartamának függvényében. Megfigyelhető, hogy a kiváló gázok
mennyisége az eltelt idővel arányosan nő, a kivált hidrogén térfogata kétszerese az
oxigéngázénak.
A vízbontás során mért adatokból nagyságrendi pontossággal meghatározható az elektron
töltése (elemi töltés). A számításhoz a legnagyobb kivált hidrogén-térfogatra, az áram értékére
és az elektrolízis időtartamára van szükségünk. A fenti kísérleti összeállítással elvégzett kísérlet
mért adatai:
- az elektrolizáló áram I = 0,12 A
- 6 ml hidrogén gáz leválásának ideje t = 9 perc 30 mp = 570 sec
A mért adatokból az elektron töltésének pontos irodalmi értékét nem remélhetjük, de
nagyságrendi egyezést igen.
A 6 ml hidrogén elektrolitikus leválasztásához Q = I∙ 𝑡 = 0,12⋅570 = 68,4 C töltésre volt
szükség
Az elektron töltése qe egyenlő a felhasznált össztöltés Q értékének és a V = 6 ml
gázmennyiségben lévő hidrogén-atomok N számának hányadosával

𝑞𝑒 =

𝑄
𝑁

ahol N a gáz állapotegyenletének felhasználásával (pV = NkT) számítható ki.
Ha megelégszünk az elemi töltés nagyságrendi becslésével a csőben lévő hidrogén gázt
szobahőmérsékletűnek (20 oC = 293 K) és atmoszférikus nyomásúnak (p = 105 Pa) tekinthetjük,
a k Boltzmann-állandó értéke 1,381 ·10-23 J/K,
Ezen az adatokkal számolva az elektron töltése
𝑞𝑒 ≈ 4,6 ∙ 10−19 𝐶
az irodalmi értékkel nagyságrendileg egyező érték.
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(Pontosabb értéket, de az irodalmi adatnál még mindig nagyobb eredményt kapunk, ha
figyelembe vesszük, hogy a csőbe bezárt hidrogén nyomása a külső légnyomásnál a középső
nívóedény folyadékszintjének és a gáz alatti folyadékszint különbségének megfelelő
hidrosztatikai nyomással nagyobb.)

Vissza >>>
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EÁ22. Bevezető magnetosztatikai alapkísérletek

Rúdmágnes pólusai közt fellépő vonzó és taszító hatás
A) Függesszünk fel rúdmágnest az ábrán látható
módon! Egy másik rúdmágnessel közelítsünk
szemből a fellógatott mágneshez! Tapasztaljuk,
hogy a rúdmágnes azonos pólusai taszítják,
ellentétes pólusai vonzzák egymást. Az
erőhatás függ a két mágnespólus távolságától.
Ismételjük meg a kísérletet úgy is, hogy nem
pontosan szemből közelítünk a kezünkben
tartott mágnessel! A fellógatott mágnesrúd
kifordul eredeti helyzetéből és ellentétes
pólusával fordul a közelítő mágnes felé.
B) Rögzítsünk rúdmágnest befogóval és közelítsünk hozzá iránytűvel! Körbejárva a rögzített
helyzetű mágnesrudat tapasztaljuk, hogy az iránytű állása pontról pontra változik.

Mágnes és vas (acél) kölcsönhatása
Nagyobb vasszeghez közelítsünk iránytűt! Kellő közelségben az iránytű valamelyik végével az
acélrúd legközelebbi pontja felé fordulva áll be. A vas és a mágnes bármely mágneses pólusa
között vonzó hatás ébred.
A vasszög fejét tapasszuk rúdmágnes egyik pólusához, majd a szög szabad végéhez közelítsünk
iránytűvel! A rúdmágnes hatására a szeg szabad vége mágneses pólussá válik, az iránytű
ellentétes pólusát vonzza, a másikat taszítja. Ha a rúdmágnest eltávolítjuk a szögtől, a szög
elveszti mágneses tulajdonságát.

Acél maradandó felmágnesezése
Hosszú (15-20 cm) egyenes acélpálcát (kerékpárküllőt, kötőtűt) erős permanens mágnes egyik
pólusának többször megismételt egyirányú végighúzásával mágnesezzünk fel! Iránytű
segítségével mutassuk meg, hogy a pálca két vége ellentétes mágneses pólusként viselkedik!
Vágjuk szét középen a felmágnesezett pálcát és vizsgáljuk meg mindkét darab végének
mágnesességét!
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Azt tapasztaljuk, hogy a szétvágással nem tudtuk elkülöníteni a két mágneses pólust, mindkét
pálca mágneses dipólusként viselkedik. A darabolást tovább folytatva ugyanezt tapasztaljuk: a
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mágneses acélpálca mágneses pólusait nem lehet szétválasztani. Az egyre kisebbre vágott
drótdarabok végein csökkenő erősséggel, de kimutatható a kétféle mágneses pólus.
Megjegyzés:
-

A kísérlet nagyon fontos alapkísérlete a mágnességtannak. Rámutat a kétféle mágneses
pólus és a kétféle elektromos töltés lényegi eltérésére. Az elektromos töltésekkel
ellentétben a mágneses pólusokat nem tudjuk szétválasztani! Ennek következménye,
hogy a mágneses tér erővonalai zárt görbék. Ezt fogalmazza meg magasabb szinten a
⃗⃗ ∙ 𝑑𝑓⃗ = 0 Maxwell-egyenlet.
∮𝐵

-

Annak ellenére, hogy a mágneses monopólus létezését a klasszikus elektromágnesség
alapegyenletei kizárják, mégis a tudósokat elméleti és kísérleti szempontból egyaránt
foglalkoztatja a kérdés. Időről időre felröppen a szenzációsnak szánt, de később
kacsának minősülő sajtóhír, miszerint sikerült megtalálni, kimutatni a sokat keresett
mágneses monopólust.

Mágneses mező kimutatása iránytűvel

Az ábrán látható demonstrációs eszköz két
plexilap közé négyzethálóban elrendezett apró
iránytűket tartalmaz. Az eszköz alá helyezett
rúdmágnes hatására az iránytűk helyzetüktől
függően eltérő irányokba, szinte vonalakba
rendeződve állnak be. Az iránytűsokaság
„kirajzolja” a rúdmágnes körül kialakuló
mágneses mezőt.

A mágneses mező szemléltetése vasreszelékkel
Erős mágneses térben a vas (acél) mágnesesen polarizálódik. a kis vasreszelék darabok, mint
apró iránytűk szinte vonalakba rendeződnek a mágneses mezőben. A kísérleti bemutatáshoz a
vízszintes asztalra helyezett mágnesrúdra (mágnespatkóra) üveglapot fektetünk, majd finom
vasreszeléket szórunk rá. Az üveglap finom kocogtatásakor a vasreszelék vonalakká
rendeződik. A polarizált vasdarabkák ott sűrűsödnek, ahol a mágneses erőhatás a
legintenzívebb, így a vasreszelék egyfajta képet ad a mágneses mező intenzitásáról.
A jelenség erős hasonlóságot mutat az elektromos tér olajba szórt, elektromosan polarizált
daraszemekkel kirajzoltatott erővonalképével.
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A patkómágnes szárai közt a vasreszelék szinte egyenletes sűrűségű párhuzamos vonalakat
mintáz. Az elektrosztatikus mező hasonlósága alapján a patkómágnes sarkai közti
tartományban a mező homogén.
Megjegyezzük, hogy a permanens mágnesek pólusai között kirajzoltatott erővonalak nem
tükrözik a mágneses mező örvényességét. Erre az egyenes vezetőt környező mágneses
erővonalrendszer bemutatásakor tudjuk felhívni a diákok figyelmét, amit később a szolenoid
erővonalainak kísérleti bemutatásánál ismét hangsúlyozunk.

Vissza >>>
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EÁ23. A Föld mágneses tere

A Föld mágneses terével, az iránytű használata kapcsán már
földrajz órán megismerkedtek a diákok. A magnetosztatikai
alapkísérletek és a földrajzból tanult ismeretek
összekapcsolására alkalmas fakultatív feladat a Föld
mágneses terére vonatkozó ismeretek összegyűjtése,
rendszerbe foglalása.
Bolygónkat kiterjedt mágneses mező veszi körül. A Föld
mágneses terének a földi tájékozódásban játszott szerepét
mindnyájan ismerjük, de talán ennél is fontosabb, hogy a
mágneses mező egyfajta védőpajzsot jelent a napszél
nagyenergiájú töltött részecskéi ellen (lásd még a jegyzet
Északi fény c. pontját).
A Föld mágneses erővonalrendszerét mérésekből ismerjük. A Föld felszínének bármely
kiválasztott helyén iránytűvel meghatározható a térerősség iránya. Tapasztalat, hogy a Föld
bármely helyén az iránytű mindig úgy áll be egyensúlyi helyzetbe, hogy irányait a Föld
felszínén követve mindig a Föld forgástengelyének két felszíni döféspontjához közeli pontba
mutat. Ezt a két pontot nevezzük a Föld mágneses pólusainak. Szigorú különbséget kell tenni
azonban a földrajzi és a mágneses pólusok között. Ez a különbség egyrészt abban mutatkozik
meg, hogy a kétféle pólus sem az északi, sem a déli féltekén nem esik egybe. Az északi féltekén
például a mágneses pólus 11o-kal eltérve az északi sarktól a kanadai Hudson-öböl területén
található. A deli féltekén a két pólus helyi eltérése még nagyobb. A másik különbség a földrajzi
és a mágneses pólusok elnevezésében van. A földrajzi északi pólus az északi sarkon, a déli a
déli sarkon van. A definíciók furcsa játékaként azonban a földmágnes déli mágneses pólusa az
északi féltekén, az északi pedig a déli féltekén van. A mágneses északi pólust ugyanis a
mágnestűnek azzal a pólusával definiáljuk, amely jó közelítéssel a földrajzi északi sarok felé
mutat, azaz amelyre a földmágnes északi sarkon fekvő pólusa vonzó hatást gyakorol. Így a
földmágnesnek ez a deli pólusa kell legyen, a földrajzi deli pólus közelében található viszont a
földmágnes északi pólusa.
A szokásos függőleges tengelyű iránytűvel a felszíni mágneses tér horizontális vetületét tudjuk
vizsgálni. Ha a mágnestűt vízszintes helyzetű forgástengelyre rögzítjük (ábra), a mágneses tér
iránya a felszínre merőleges síkban is tanulmányozható. A tű általában ferde helyzetben van
egyensúlyban, a vízszintessel bezárt szögét mágneses inklinációnak nevezzük. Az inklináció
szöge a pólusok közelébe gyakorlatilag 90°, a földi egyenlítőn zérus. Itt jegyezzük meg, hogy
a Föld kiterjedt mágneses terét a geofizikusok nem csupán földi módszerekkel tanulmányozzák,
hanem magaslégköri mérésekkel és űrtechnikai módszerekkel is. Ezek a mérések igazolták,
hogy a Föld mágneses tere a bolygó méretének sokszoros távolágában is érzékelhető. A
mérések eredményeként ismerjük a Föld mágneses terének erővonalrendszerét. Érdekes, hogy
ez nagyon hasonlatos a jól ismert iskolai rúdmágnes erővonal szerkezetéhez. Ha a két
erővonalrendszert optimális fedésbe hozzuk egyszerű kép adódik a Föld mágneses terének
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szemléltetésére: a mágneses tér olyan, mintha egy óriási rúdmágnes helyezkedne el a földgömb
belsejében, úgy, hogy állása kb. 11,5 fokkal eltér a Föld forgástengelyének irányától (lásd ábra)
Mérési adatok bizonyítják, hogy a Föld
mágneses tere nem állandó. Változik a
mező térerőssége, sőt a mágneses
pólusok helye is. Geológiai kutatások
szerint ez a változás a teljes geológiai
időskálán jellemző, és bizonyítékok
vannak a múltból arra, hogy a Föld
mágneses
pólusai
is
többször
megcserélődtek. (Bizonyos vulkáni
kőzetek
ugyanis
lehűléskor
a
földmágnesség
hatására
polarizálódnak és rögzítik a mágneses
tér aktuális irányát.)
A földi mágneses tér változásai
tapasztalati tényként kezelhetők, okait azonban nem ismerjük. Hasonlóan keveset tudunk a földi
mágneses dipóltér gerjesztő mechanizmusairól is. Elméleti feltételezések, modellek vannak, de
egyértelműen tényként elfogadható magyarázatunk még nincs. A tudósok azt valószínűsítik,
hogy a Föld mágneses terét a magot alkotó magas hőmérsékletű olvadékban lévő töltött
részecskék áramlása okozza. Az töltött plazma áramlása feltehetően a bolygó forgásának és az
olvadékban fellépő termikus konvekció eredménye. Ezt erősíti meg az a tény, hogy a Földnél
gyorsabban forgó Jupiternek erősebb a mágneses tere, annak ellenére, hogy a magjában
kevesebb vas található. Ezzel összhangban, a lassabban forgó Vénusz mágneses mezője
gyengébb, mint a Földé.
A Föld mágneses tere a Napból érkező nagyenergiájú részecskesugárzás következtében az
ideális dipóltér szimmetriájától eltér, a Nap felöli oldalon kiterjedése csökken, az ellenkező
oldalon „uszályszerűen” elnyúlik. Ezt szemlélteti a NASA honlapjáról származó ábra.

A Földet környező mágneses térnek fontos szerepe, hogy a megvédi az élővilágot a Napból
folyamatosan érkező nagyenergiájú részecskesugárzástól. A gyors, töltött részecskéket a Föld
mágneses terében ható Lorentz-erő eltéríti eredeti mozgásirányukból.
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A Föld mágneses terével kapcsolatosan számos tudományos érdekesség ismert. Így például
tények utalnak arra, hogy számos állat képes a mágneses tér érzékelésére, és ezt tájékozódásra
tudja felhasználni. Érdekes vizsgálatok folynak pl. a költöző madarak mágneses
térérzékelésével kapcsolatban. A postagalambokkal végzett kísérletek arra mutatnak, hogy a
madár tájékozódó képességét megzavarja, ha a fejére apró mágneses tekercset rögzítenek
(önmagában a tekercsnek nincs ilyen hatása, csak ha áram folyik benne).
A mágneses tér érzékelése alacsonyabb rendű élőlények esetén is szerepet játszhat. Egy
mocsárban élő anaerob baktériumfaj egyedeiben például mágneses lánc található, amely az
iránytűhöz hasonlóan működik. Ez a mágneses lánc teszi lehetővé a baktérium számára, hogy
beálljon a Föld mágneses indukcióvektorának irányába és az indukcióvonalat követve
megtalálja a mocsár fenekét. Érdekes, hogy ugyanez a baktériumfaj megtalálható a déli féltekén
is de az ott élő egyedekben kialakult mágneses láncok polaritása fordított. Ennek az lehet a
magyarázata, hogy míg az északi féltekén az indukcióvektor Föld felszínére merőleges
komponense a Föld középpontja felé, lefelé mutat, a déli féltekén éppen ellenkezőleg, ez a
komponens felfelé mutat.

Vissza >>>
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EÁ24. Alapkísérletek az áramok mágneses terének bemutatására

Oersted kísérlete
Az áram mágneses hatását bizonyító Oersted-kísérletet a tanulók nagy valószínűséggel már az
általános iskolából ismerik. A kísérlet ismételt bemutatása és részletes megbeszélése azonban
a gimnáziumban sem felesleges, hiszen ez a témakör alapkísérete.
Feszítsünk ki szigetelő tartók (drótközpontok) közé kb. 1 méter hosszú vezetékhuzalt
(röpzsinórt), és iránytű segítségével állítsuk be É-D irányba! Helyezzünk a zsinór közelébe (alá,
fölé, majd mellé) szabályozható magasságú iránytűt, majd adjunk a huzalra 4-5 A erősségű
egyenáramot! Az iránytű eredeti (huzallal párhuzamos) irányából kitér. Figyeljük meg miként
változik az iránytű kitérése, ha módosítjuk az áram erősségét, illetve ellentétesre változtatjuk
az irányát. Állandó áramerősség mellett változtassuk a mágnestű helyzetét a huzal
környezetében! Figyeljük meg a kitérés változásait!

Megjegyzés:
-

Az áram irányváltozásának érzékeltetésére iktassunk az áramkörbe középnullás
árammérő műszert! Az áramot zsebelemről vagy akkumulátorról Morse-kapcsolóval
kapcsoljuk be! Az áramerősséget nagy terhelhetőségű (6-8 A) tolóellenállással lehet
szabályozni.

Egyenes áramvezető mágneses erővonalainak demonstrálása
Oersted kísérletét a középiskolában érdemes
kiegészíteni az egyenes áramvezető körül, az vezetőre
merőleges síkban kialakuló mágneses mező
erővonalainak vasreszelékkel történő kirajzoltatásával.
Megfelelő méretű plexi-lemezbe fúrjunk 1-1,5 mm
átmérőjű lyukat! Rögzítsük a lemezt vízszintesen és a
lyukon húzzunk át kb. 1 mm2 keresztmetszetű, 60-80 cm
hosszúságú rézhuzalt! A vezetéket állítsuk függőlegesre,
459

és vezessünk át rajta 20-30 A erősségű egyenáramot! Szórjunk a lemezre vasreszeléket,
miközben finoman kocogtatjuk a lapot!
A vasreszelék koncentrikus körökbe rendeződik. Az egyenes vezető koncentrikus köröket
formáló erővonalait összehasonlítjuk a mágneses alapkísérletek során a rúdmágnes vagy
patkómágnes kirajzoltatott erővonalrendszerével, alapvető különbséget figyelhetünk meg. A
permanens mágnesek erővonalrendszerében az erővonalak a mágneseken végződnek, a
mágneses pólusokat a vonalak sűrűsödése jelzi. Egyenes vezető mágneses terében ilyen
pólusok nem mutatkoznak, a mágneses indukcióvonalak zártak.

Szolenoid mágneses terének szemléltetése erővonalakkal
Az áramjárta tekercs mágneses erővonalainak bemutatására a tanszergyárak speciális
szolenoidot készítenek.
A vastag, merev drótból hajlított, ritka
csévélésű tekercs meneteit plexilemezbe fúrt
lyukakon fűzik át. Így a lemezre szórt
vasreszelék a tekercs belsejében is látható. (Ilyen demonstrációs tekercs némi kézügyességgel
házilag is elkészíthető.) A tekercsen 10-15 A erősségű egyenáramot átvezetve a vasreszelék az
erővonalak mentén rendeződik. Az erővonal-szerkezet a plexilapot átvilágítva kivetíthető.
A tekercs belsejében a vasreszelék közel egyenletes
sűrűségű párhuzamos vonalakba rendeződik. A tekercs
belsejében a mágneses tér jó közelítéssel homogén. A
tekercs egyik végén kilépő erővonalak a külső térrészben
visszahajlanak és a tekercs másik végén kilépő
erővonalakkal folytonos görbéket alkotnak. A mágneses tér tekercsen kívüli erővonalképe
emlékeztet a rúdmágnes körül kialakuló erővonalaira. A kísérlet megerősíti, hogy a mágneses
tér erővonalai zárt görbék.

Vissza >>>
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EÁ25. Mágneses kísérletek magnetométer iskolai mérőkészlettel

A Magnetométer iskolai mérőkészlet alapegysége az
érzékeny erőmérést biztosító torziós inga (ábra).
A két részből álló acél torziós szálat szigetelő
műanyagból készült furatokkal ellátott henger fogja
össze. A torziós szál felső végét az állvány felső
lapjába illesztett forgatható torziós fej tartja, ami
egyben árambevezetésre is szolgál. A torziós fej a
rászerelt, szögbeosztással ellátott dob-tárcsával
elforgatható. Az elfordítás mértéke a dobtárcsán
leolvasható.
Az alsó torziós szál felül az összekötő műanyag
hengerhez alul az állvány talpához rögzített,
elektromos
csatlakozást
biztosító
befogóba
rögzíthető. A mérést, azaz a torziós szál
elmozdulásának észlelését kis tükör segíti, amit
rácsíptetünk a henger feletti szálbefogóra és kívülről
lézer-pointerrel
megvilágítunk.
A
tükörről
visszaverődő fényfoltot ernyőn felfogjuk, és kezdeti
helyzetét az ernyőn megjelöljük. Ugyancsak a mérés biztonsága miatt van szükség a torziós
inga esetleges lengéseinek csillapítására is. Ezt vizes kádba merülő lapát biztosítja, aminek tartó
karját az alsó torziós szál felső befogójához rögzítjük. A vizes edényt az állvány rúdján lévő
asztalka tartja.

A mérőeszköz működése
Mágnesdipólok kölcsönhatásának mérése kompenzáció módszerével
Az eszköz működésének elve egyszerűen bemutatható, ha az összeállított
magnetométer torziós száljának közepén lévő műanyag henger furatába
acél mágnesrudacskát (próba-dipólt) illesztünk.
Világítsuk meg a torziós szálra szerelt tükröt, a visszavert fényfoltot fogjuk
fel ernyőn és jelöljük meg a fényfolt helyét! Közelítsünk a dipóllal azonos
magasságban állványba fogott mágnesrudat oldalról a magnetométerhez! A
közeledő mágnesrúd hatására a mágneses próba-dipólra forgatónyomaték hat, ezért elfordul. A
magnetométer elfordulása addig tart, míg az acélszálban ébredő torziós ellen-nyomaték ki nem
egyenlíti a mágneses hatást. Ez az ellennyomaték azonban nem azonos a kezdeti mágneses
nyomatékkal, hiszen a dipól helyzete megváltozott. A kiindulási nyomatékot úgy tudjuk
meghatározni, hogy kezdeti helyzetben leolvassuk a dipól állását jellemző szög értékét a torziós
szál felső végéhez erősített tárcsa skáláján, majd a tárcsát óvatosan addig forgatjuk vissza, míg
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a tükörről visszavert fény foltja vissza nem kerül az ernyőn megjelölt kezdeti helyére. Ismét
leolvassuk a tárcsa szögállását, majd a két szögértékből meghatározzuk a torziós szál
visszacsavarásának szögét (ϕ). Ehhez a szöghöz tartozó torziós nyomaték értéke most már
valóban a dipólra ható kezdeti mágneses nyomatékot (M) kompenzálja.
𝑀 = 𝐷∗ ∙ 𝜙
Ahol 𝐷∗ a torziós inga direkciós nyomatéka. A direkciós nyomatékot a lengésidő mérése
alapján határozhatjuk meg.

A magnetométer tartozékai
A magnetométer alapeszközéhez több kiegészítő felszerelés is tartozik. Ezek felhasználásával
a mágnességtan legfontosabb kísérletei bemutathatók, a törvények kimérhetők.
A következőkben az egyes tartozékokat az alkalmazásukat jelentő alapkísérletek leírásához
kapcsolva tárgyaljuk.

Kézi elektromágneses mérőkeret használata
Az egyik legfontosabb kiegészítő az iránytűvel kombinált kézi elektromágneses mérőkeret.
Annak bemutatására szolgál, hogy az áramjárta lapos mérőkeret a mágneses iránytűhöz hasonló
mágneses momentummal rendelkezik és az iránytűhöz hasonlóan használható a mágneses mező
vizsgálatára. Az eszköz nyéllel ellátott kengyel, aminek két ága elektromosan elszigetelt és
elektromos csatlakozóhüvelyekkel rendelkezik. A két ágra szerelt acél tűcsapágyak közt
könnyen elforduló lapos tekercs található. A kengyel ágaihoz csatlakoztatott egyenfeszültségű
tápegység a tűcsapágyakon keresztül juttat áramot a tekercsbe. Ha a kézi magnetométer
mágneses térbe kerül, (pl. mágnesrúddal közelítünk hozzá) a keret az iránytű mágnestűjéhez
hasonlóan elfordul, és síkjának normálisa beáll a tér mágneses indukció vektorának irányába.
A lapos tekercs mágnesdipólhoz hasonló viselkedését
egyértelműen megmutathatjuk, ha a tekercset tartó
kengyel felső ágán kialakított tűre iránytűt helyezünk. Ha
a mérőtekercs áramát ellentétesre változtatjuk, a
mérőkeret a polaritás változását követve 180 fokkal
átfordul, a változatlan polaritású iránytű állása azonban
nem változik. Kézi mérőkeret segítségével több
tanulságos kvalitatív kísérlet végezhető.
Bemutatható például a rúdmágnes és az áramjárta egyenes tekercs mágneses környezetének
hasonlósága, ha mindkettőt „körbejárjuk” a mérőkerettel, illetve mágnestűvel.
A kézi mérőkeret segítségével szemléletesen mutatható be a lapos tekercsre ható mágneses
nyomaték irányfüggése.
A kézi elektromágneses mérőkeret tanulmányozása jó bevezetés a szolenoid mágneses terének
magnetométerrel történő kiméréséhez, ahol a torziós szálra egyenárammal táplált lapos
mérőkeretet rögzítünk.
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Hasonlóan fontos a kézi tekerccsel végzett kísérlet a lapos tekercs mágneses nyomatékának
magnetométeres kimérése előtt is.

Permanens mágnes és áramjárta vezető terének kölcsönhatása
A magnetométer eszközkészletének tartozéka 3 db, eltérő
hosszúságú két végén derékszögben meghajlított merev
rézhuzal is, ami az áramjárta egyenes vezetőre ható mágneses
erő kimutatását, mérését teszi lehetővé.
Szorítsuk az „egyenes vezetőt” a szigetelő henger
szálbefogóinak furatába és kössük be az áramkörbe az ábra
szerint! (Az áram bevezetése a torziós szálakon keresztül
történik, ezért ne terheljük 0,3 A-nél nagyobb árammal, mert
a melegedés hatására rugalmasságát elveszítheti.) A műanyag
hengerrel elszigetelt két acélszál közt az egyenes rézdrót zárja
az áramkört.
Fogjuk közre a vezetőt mágnespatkó száraival. Az áram
irányára közel merőleges homogén mágneses térben az
áramvezetőre erő hat, aminek forgató nyomatéka elcsavarja a
torziós szálat, amit a fénymutató elmozdulása jelez. Fordítsuk meg az áram irányát, illetve a
mágneses tér irányát, végül mindkettőt!
A homogén mágneses térben az áramjárta egyenes vezető ható erőt megadó 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 képletet
mérőkísérlettel ellenőrízhetjük, ha a magnetométerre felszerelt egyenes vezetőt áramjárta
szolenoid belsejében helyezzük el. A mérés során a mágneses indukció értékét a szolenoid
paramétereivel és áramával állítjuk be (lásd alább). Az áramjárta vezetőre ható erőt
kompenzációs módszerrel mérjük. A vizsgálat két méréssorozatból áll. Először az egyenes
vezetőre ható erő áramerősség-függését vizsgáljuk, úgy, hogy a vezetőben folyó áramot
változtatjuk. Ezután adott áramerősség mellett a tartozékok közt található három különböző
hosszúságú vezetővel végzünk mérést.

Szolenoid mágneses terének mennyiségi jellemzése
Az iskolai magnetométerekhez rendszerint négy azonos hosszúságú tekercs tartozik: két kisebb
és két nagyobb átmérőjű. Mindegyik műanyag tartócsőre párhuzamosan csévélt két független
(egy fekete és egy fehér) tekercsből áll. Mindkét tekercs két végén elektromos csatlakozóhüvely található, hasonlóan a tekercsek közepén lévő csapolás banánhüvelyes kivezetéséhez.
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Ez a megoldás teszi lehetővé, hogy pl. állandó
menetszám mellett a tekercs hosszát felezni,
vagy állandó tekercshossz mellett a
menetszámot kettőzni lehessen.
Az áramjárta szolenoid mágneses terét vagy
kis mágnesrúddal (dipóllal) vagy lapos
mérőkerettel
vizsgálhatjuk.
A
mágnesrudacskát vagy a lapos mérőtekercset
a magnetométer torziós szálai között lévő
szigetelő henger furatába kell beszorítani. Az
így előkészített mérőegységet két sorba kötött
tekercs közé kell beilleszteni. A két
tekercsrész egyetlen hosszú szolenoidot
képez, közepében a torziós mérőegységgel.
Alaphelyzetben a mérődipól, illetve a
mérőtekercs
dipólmumentuma
legyen
merőleges a szolenoid tengelyére.

A)

A permanens mérődipólt használó összeállítást a fotó és az A) rajz, a mérőtekercset alkalmazót
a B) rajz szemlélteti. (Ha mérőkerettel dolgozunk, akkor külön áramkörről adjunk
szabályozható áramot a mérőkeretre és a szolenoidra.)
Mindkét kísérleti összeállítás alkalmas arra, hogy méréssorozat eredményeként megállapítsuk
(vagy ellenőrizzük), hogy a szolenoid belsejében a mágnes indukció hogyan függ
- a tekercs adataitól (hosszúság, menteszám,
átmérő) és

B)

- a tekercsen átfolyó áram erősségétől.
A feladat megoldásához négy méréssorozat
(a, b, c, d) elvégzésére van szükség. Minden
sorozatban a négy vizsgált mennyiségből
hármat állandónak tartunk, a negyediket
változtatjuk.

a) Szolenoid mágneses terének áramerősség-függése
A két nagyobb átmérőjű tekercset toljuk össze úgy, hogy közrefogja a torziós szálra erősített
mágnesdipólt! A két tekercs meneteit kapcsoljuk össze úgy, hogy egyetlen folytonos tekercset
alkossanak! Kapcsoljunk a tekercsre -4-12 V egyenfeszültséget! Változtatható ellenállással
változtassuk a tekercs gerjesztő áramát 0,5 A-től fél amperes lépésekben 4 A-ig! Kompenzáljuk
a fénymutató elfordulását a torziós fej visszaforgatásával! Olvassuk le a szögeket és készítsünk
táblázatot a mért adatokból, majd ábrázoljuk a mágneses erőhatással arányos szögértékeket az
áramerősség függvényében! A grafikon linearitása bizonyítja, hogy a tekercs belsejében a
mágneses térerősség (indukció) arányos a tekercsen átfolyó áram erősségével.
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b) Szolenoid mágneses terének menetszámfüggése
Tartsuk változatlanul az előző kísérletben szereplő tekercs keresztmetszetét és hosszát! A
menetek átkötésével csökkentsük felére a tekercs menetszámát! Állítsuk be a szabályozó
ellenállással a tekercs áramát az előző méréssorozatban is szereplő értékre (pl. 2A-re)!
Kompenzáljuk a fénymutató elmozdulását és olvassuk le a torziós szál ehhez szükséges
elfordításának ϕ szögét! Tapasztaljuk, hogy a most mért ϕ érték feleakkora, mint azonos
áramerősség esetén a kétszeres menetszámnál adódott. Ugyanezt tapasztaljuk más áramerősség
választás esetén is. A tekercs mágneses térerőssége tehát arányos a menetszámmal.

c) Szolenoid mágneses terének függése a tekercs hosszától
A két tekercstest fekete huzaljait összekötve a hosszú tekercs menetszáma a lehetséges
maximális menetszám fele. Állítsunk be egy korábbiakban használt áramerősséget, és végezzük
el a mérést, azaz határozzuk meg a kitérő fénymutató visszaállításához szükséges elcsavarási
szöget (ϕ1)! Készítsünk ezután a tekercsek középső leágazásait felhasználva fele hosszúságú,
de a fekete és fehér huzalok összekapcsolásával az előzővel azonos menetszámú tekercset!
Állítsunk be a korábbival egyező áramerősséget a szabályzó ellenállás segítségével majd a
határozzuk meg a kitérő fénymutató visszaforgatásához szükséges szöget (ϕ2)! A tekercs
hosszának rövidítése, a kompenzációs szöget megduplázza, a tekercs hossza tehát fordítottan
arányos a tekercs mágneses térerősségével.

d) Szolenoid mágneses terének és a tekercs átmérőjének kapcsolata
Fogjuk közre a torziós szálra rögzített mérő-dipólt két kisebb átmérőjű tekerccsel! Kössük sorba
ezek egyik (pl. fekete) menetsorát! Az így kapott szolenoid hossza a résztekercsek hosszának
kétszerese, menetszáma a lehetséges maximális menetszám fele. Nagyobb átmérőjű, de hasonló
hosszúságú és menetszámú tekerccsel a korábbiakban már mértünk. Állítsuk be a tekercs
gerjesztő áramát a hasonló korábbi mérés áramára és végezzük el a szokott módon a
kompenzációs merést! A tekercs mágneses tere által elfordított próbadipól visszaállításához a
torziós szál hasonló mértékű elforgatására van szükség, mint korábban a nagyobb átmérőjű
tekercs esetén. A szolenoid belsejében a mágneses indukció értéke független a tekercs
átmérőjétől.

Mérési tapasztalataink összefoglalásaként a szolenoid belső, homogén mágneses terének
térerőssége (mágneses indukciója) a
𝐵 = 𝜇0

𝐼𝑁
𝑙

képlettel írható le, ahol I a tekercs mágneses terét gerjesztő áram, N a tekercs menteszáma, l a
tekercs hossza, 𝜇𝑜 arányossági tényező (értéke az SI mértékrendszerben 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7
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mértékegysége

𝑉𝑠
𝐴𝑚

) Az indukció vektor iránya a tekercs meneteiben folyó áram irányától függ.

Az irány meghatározására az ún. jobbkezes marok-szabályt használjuk.

Áramjárta lapos tekercsre (mérőkeretre) ható forgatónyomaték vizsgálata homogén térben
A magnetométer-készlethez három (nyeles) mérőkeret tartozik (ábra). A tekercsek nyele a
torziós szál közepén lévő műanyag henger furatába illeszthető. A tekercs az alsó és felső acél
torziósszálon keresztül kapja az áramot, a kontaktust a tekercs mentesihez csatlakozó rugalmas
lemez biztosítja, ami ráfeszül a torziós szálra.
A három mérőkeret menetszáma azonos, de területük
különböző, területeik aránya F1 : F2 : F3 = 1 : 2 : 4. Ilyen
területarányok mellett könnyen demonstrálható, hogy a
homogén mágneses térbe helyezett, áramjárta lapos
tekercsre
(mérőkeretre,
áramhurokra)
ható
forgatónyomaték arányos a mágneses térerősséggel, a
keret területével és a keret áramának erősségével. A
magnetométeres méréshez szükséges mágneses teret a
nagyobb
átmérőjű
tekercsekből
összeállított
szolenoiddal biztosítjuk.

A forgatónyomaték függése a mérőkeret áramától
Rögzítsük a legkisebb területű mérőkeret szárát a furatos szigetelő hengerbe úgy, hogy
érintkező lemezei biztosan érintkezzenek az alsó és felső torziós szálakkal! Fogjuk közre a
keretet két nagy átmérőjű tekerccsel! A mérőkeret síkja legyen párhuzamos a szolenoid
tengelyével! A szolenoid és a mérőkeret áramát az ábrán látható kapcsolással biztosítsuk!

A szolenoid áramát célszerű 1 A értékűre beállítani, a mérőkeret áramát a tolóellenállás
segítségével érdemes először 25 mA re állítani, majd 25 mA lépésekben 150 mA-ig növelni.
Minden áramértéknél mérjünk a szokott módon, azaz határozzuk meg a szöget, amivel a torziós
szálat vissza kell forgatni, hogy a szolenoid mágneses terének elforgató nyomatékát
kompenzáljuk. A mérőkeret áramát és a hozzá tartozó kompenzáló szög-értéket foglaljuk
táblázatba, majd ábrázoljuk a szögeket az áram függvényében! A mérést érdemes a szolenoid
áramának más értékeivel is megismételni, A mérési tapasztalatok szerint a mágneses
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nyomatékkal arányos szög-értékek lineáris kapcsolatban vannak a próbakeretben folyó áram
nagyságával.

A forgatónyomaték függése a mérőkeret területétől
Cseréljük ki az előbb használt legkisebb méretű keretet kétszeres felületűre! Állítsuk be a
szolenoid és a mérőkeret áramát az előző mérési sorozat egyik közbülső értékére! Végezzük el
a mágneses forgatónyomaték mérését az eddig alkalmazott kompenzációs módszerrel! A
kompenzációs szög mért értéke tanúsítja, hogy a kétszeres területű mérőkeretre ható mágneses
nyomaték kétszeres. A forgatónyomaték és a mérőkeret területének lineáris kapcsolatát
megerősíti a legnagyobb, négyszeres területű mérőkerettel végzett újabb mérés is.
Kísérleteink összesített eredménye szerint az áramjárta lapos mérőtekercsre B indukciójú
homogén mágneses térben ható forgatónyomaték (M) arányos a mérőkeretben folyó áram (I) és
a mérőkeret területének (A) szorzatával
𝑀~𝐼𝐴
A kapott összefüggés egyenlet alakjában felírva
𝑀 = 𝐵𝐼𝐴
Megjegyzés:
-

A leírt kísérlet és annak eredménye lényegét tekintve azonos a mágneses térintenzitás
jellemző B mágneses indukció egyik lehetséges definíciós összefüggésével, amikor a
mágneses hatást a mágnesdipólra (keretre) ható maximális forgatónyomaték mérésére
vezetjük vissza.

Vissza >>>
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EÁ26. Mágneses indukció mérése Hall-szondával

Kiinduló gondolat-kísérletünkben, képzeljük el, hogy áramjárta egyenes vezetőt a vezetőre
merőleges mágneses térbe helyeztünk. Az elektromos áramot a vezető anyagában egy irányban
mozgó töltéshordozókkal értelmezzük az áramvezetés Drude-modellje szerint (lásd. EÁ3
függelék) az elektromos áram erőssége a vezető egységnyi térfogatára jutó mozgásképes
töltéshordozók számától (N), a töltéshordozók töltésétől (q), a töltéshordozók átlagos
driftsebességétől (𝑣̅ ) és a vezető keresztmetszetétől (A) függ.
𝐼 = 𝑁𝑞𝐴𝑣̅
Ha az áramot negatív töltések mozgása okozza (pl. elektronok a fémekben), az elektronok
mozgásiránya a konvencionális áram irányával ellentétes. Pozitív töltéshordozók esetén (pl. ptípusú félvezetők) a lyukak mozgásiránya megegyezik a konvencionális áramiránnyal.
Tekintsük az ábrán látható téglatest alakú vezetőt, amin keresztül áram folyik! Az irányok
egyértelművé tételére rögzítsünk koordinátarendszert a téglatest éleihez az ábra szerint! A
téglatest x, y, z irányú éleinek hosszát jelölje a, b, c!

A Hall-effektust magyarázó ábra. Az áramirányra merőleges mágneses térbe helyezett vezetőben a Lorentz-erő
hatására a töltések átrendeződnek, így a vezető áramirányra merőleges két szélső pontja között elektromos
feszültség (Hall-feszültség) mérhető

Ha a vezető az áram irányára merőleges mágneses mezőben helyezkedik el, a töltéshordozókra
hat a Lorentz-erő. A Lorentz-erő irányát a jobbkézszabály alapján állapítjuk meg. Tegyük fel,
hogy esetünkben a pozitív töltéshordozók mozgása jelenti az áramot, a töltések sebessége tehát
az y irányú áramiránnyal egyezik meg, értéke (vy). A Bx indukciójú homogén mágneses térben
a pozitív töltésekre ható Lorentz-erő függőleges irányban lefelé hat (𝐸𝑧 ).
−𝐹𝐿𝑧 = 𝑞𝑣𝑦 ∙ 𝐵𝑥
A Lorentz-erő így eltéríti a töltéseket eredeti mozgásirányuktól a vezető téglatest alsó lapja felé.
Az eltérített töltések a vezető alsó felületénél feltorlódnak. Ez addig tart, amíg a feltorlódott
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töltések által keltett 𝐸𝑧 elektromos térnek a mozgó töltésekre kifejtett taszító ereje ki nem
egyensúlyozza a Lorentz-erő eltérítő hatását. (A Lorentz-erő okozta töltésátrendeződés
következtében az anyagban kialakult 𝐸𝑧 elektromos tér iránya függőlegesen felfelé mutat.)
𝑞𝐸𝑧 − 𝐹𝐿𝑧 = 0
𝑞𝐸𝑧 − ( qvy  Bx ) = 0
Ha az erők egyensúlya beáll, a töltéshordozók ismét vy irányú sebességgel mozognak. Az új
egyensúlyi állapotban a vezető alsó és felső lapja között mérhető elektromos feszültség az ún.
Hall-feszültség (𝑈𝐻 ). A jelenséget Hall-effektusnak nevezzük.
A Hall-effektus kísérleti összeállítása lehetőséget kínál többek közt a mágneses indukció
értékének kísérleti meghatározására, egyszerű mérésére.
A mérés elvi alapja a mozgó töltéshordozókra ható Lorentz-erő és az elektromos erő
egyensúlya. Mivel a fentebb felírt egyenletben az 𝐸𝑧 elektromos térerősségnek és
töltéshordozók vy driftsebességének értéke közvetlenül nem mérhető, első lépésként ezeket kell
kifejezni mérhető mennyiségekkel. Az 𝐸𝑧 térerősség kifejezhető a minta alap- és fedőlapjának
c távolságával és a köztük mérhető 𝑈𝐻 Hall-feszültséggel:
𝐸𝑧 =

𝑈𝐻
𝑐

A töltéshordozók v y sebessége a Drude-modell felhasználásával kifejezhető a jól mérhető
áramerősséggel:
𝑣𝑦 =
̅̅̅

𝐼𝑦
𝐼𝑦
=
𝑁𝑞𝐴 𝑁𝑞(𝑎 ∙ 𝑐)

Ezt felhasználva és az egyensúlyi egyenletet 𝐵𝑥 -re rendezve kapjuk az indukciómérés
alapegyenletét:
𝐵𝑥 =

𝑈𝐻 ∙ 𝑁𝑞𝑎
𝐼𝑦

A kapott összefüggés jobb oldalán két könnyen mérhető mennyiség – a Hall-feszültség és az
áramerősség szerepel, továbbá a méréshez választott anyag ismert vezetési paraméterei (az
egységnyi térfogatra eső töltéshordozók száma (N), a töltéshordozó töltésének nagysága (q)
valamint a téglatest alakú minta Bx irányába eső vastagsága (a).
A méréshez a fenti magyarázó rajzhoz hasonló „asztali” kísérleti összeállítást, illetve mobil
kézi célműszert használhatunk. A demonstráción túl iskolai mérésekhez ez utóbbit ajánljuk. A
kézi műszerek általában két részből állnak: a mágneses tér adott pontjára helyezendő ún. Hallszondából és a kijelzővel ellátott műszerdobozból. A Hall-szonda a megfelelő kontaktusokkal
kialakított vezető téglalapocskát jelenti, amit hosszabb nyélre szerelnek és általában
kisméretűre készítenek (így inhomogén térben a lokális térerősség mérésére is alkalmazható).
A műszerdobozban található a szonda áramkörét tápláló telep, az elektronikus áram és
feszültségmérő egység, továbbá a kiértékelő elektronika. Ez utóbbi tartalmazza a szondára
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jellemző, a mérés kiértékeléshez szükséges további adatokat (N, q, a) is. A mérési eredmény a
műszerdoboz kijelző ablakán SI egységekben (Vs/m2) olvasható le.

Hall-szondás mérés okostelefonnal
Az utóbbi években az elektronikai elemek egyre kisebb méretűek lettek. Ez érvényes a Hallszondákra is. Ez a miniatürizálás tette lehetővé, hogy mágneses mérésekre alkalmas Hallszenzort már okostelefonokba is beépítsenek. Az applikációk letöltése általában ingyenes.
Elsődleges funkciója, hogy a telefon helyén jelezze a mágneses térerősséget, természetesen a
Föld mágneses terének komponenseit is. Az okostelefonok mágneses szenzorának iskolai
kísérletekre történő alkalmazáshoz rendelkezésre álló szakirodalom még nem túl gazdag. a
mérés ennek ellenére ígéretes, mert okos telefonja egyre több diáknak van.
Az okostelefon mágneses Hall-szondáján alapuló egyszerű iskolai mérés leírása megtalálható
több internetes kísérleti portálon. Ilyen tanulságos, általa kifejlesztett mérést közöl például
Piláth Károly fizikatanár a világhálón: https://pilath.wordpress.com/merjunk-okostelefonnal-2/
Megjegyzés:
-

A Hall-szondával történő mágneses térerősségmérés ma még talán szokatlan, ezért
kevés iskolában használják, annak ellenére, hogy jóval egyszerűbb és időtakarékosabb,
mint pl. a klasszikus magnetométeres eljárás. Sokan úgy érzik, hogy a magnetométer –
minden nehézsége ellenére jobban érthető módszer, mint a Hall-effektust alkalmazó
módszer. Ebben az érvelésben van igazság, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
a mérési módszer részleteinek tisztázatlansága más esetekben is fennáll, de megszoktuk,
és ezért nem tartjuk zavarónak. Így például már általános iskolában méretünk a
tanulókkal áramot, feszültséget, miközben a műszer működésével érthetően nem
foglalkozunk. Az általános iskolai kisdiák sem a Deprez-műszer sem a digitális
árammérő működését nem ismeri mégis képes jól használni és méréseiből értékes fizikai
következtetéseket levonni. Hasonló a helyzet a gimnáziumban a Hall-szondás mágneses
térerősség mérésekkel is. A diák értékes következtetésekre juthat pl. a szolenoid terének
áram, menetszám és hosszúságfüggéséről akkor is, ha nem pontosan érti a könnyen
kezelhető mérőeszköz működését, de elfogadja, hogy praktikusan használható.

-

Hall-szondával történő mágneses térerősség mérésben használt szonda anyaga nem fém,
hanem n-típusú félvezető kristálylapocska. Ennek az az oka, hogy a félvezetőkben az
egységnyi térfogatra jutó töltéshordozók száma lényegesen kisebb, mint a fémekben.
Ennek következtében adott áram és mágneses tér mellett a Hall-feszültség értéke
nagyobb a félvezető szenzor esetén, mint a fém szenzor használatakor, így a mérés is
pontosabb. Ez egyszerűen belátható, a fenti levezetésünk végformulájának 𝑈𝐻 –ra
történő átrendezésével:
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𝑈𝐻 =

𝐵𝑥 𝐼𝑦
𝑁𝑞𝑎

-

A Hall-feszültség az egységnyi térfogatban lévő töltéshordozók N számával fordítottan
arányos.

-

A mágneses indukció Hall-szondával történő mérése esetén a műszeren leolvasható
mérési eredmény változik, ha a szondát a térben elforgatjuk. A mért érték a legnagyobb,
ha a szonda félvezető lapocskája merőlegesen áll a mágneses tér erővonalaira, és zérus,
ha az párhuzamos az erővonalakkal. A közbülső helyzeteket úgy értelmezhetjük,
mintha az indukcióvektort a lapkára merőleges és a lapkával párhuzamos komponensre
bontanánk és mivel a szenzor csak a merőleges komponensre érzékeny, csak annak az
értékét mutatja.

-

A Hall-effektus felhasználása a mágneses indukció mérésére csak egy a lehetséges
alkalmazások közül. A Hall-effektus a korábbiakban meghatározó szerepet játszott az
anyagok vezetési jellemzőinek kutatásában is.
-

Egyik fontos vizsgálati terület volt a töltéshordozók természetének vizsgálata.
Az elektromos áram első értelmezői a pozitív töltések mozgását feltételezték
és megállapodás szerint ezek mozgásirányához rögzítették az áram irányát. A
későbbiekben éppen Hall-feszültség mérésekkel sikerült bizonyítani, hogy a
fémekben az áramot negatív töltésű elektronok mozgása hozza létre. Az
elektronok természetesen a konvencionális áramiránnyal ellentétes irányban
mozognak. Hall-mérések mutatták meg azt is, hogy szennyezett félvezetőkben
a töltéshordozók – a szennyezőatomok anyagi minőségétől függően lehetnek
pozitív és negatív töltésűek is. A töltéshordozók töltését egyszerűen a Hallfeszültség polaritása jelzi. Adott makroszkopikus áramirány és változatlan
mágneses tér esetén a Hall-feszültség polaritása ellentétesre változik aszerint,
hogy negatív vagy pozitív töltéshordozók eredményezik az áramot.

-

A Hall-effektus tanulmányozása alapján derült fény arra is, hogy a fémes
vezetésre vonatkozó Drude-modell korábbi elképzelései tévesek. Korábban
úgy képzelték, hogy a fémes kötés delokalizált elektronjai mind részt vesznek
a vezetésben. A mérések ezzel szemben mást mutattak. A vezetési elektronok
száma a kristály egységnyi térfogatára vonatkoztatva csak egy kis hányada a
térfogategységre jutó vegyértékelektronok számának. A kérdés akkor oldódott
meg, amikor az elektronok kvantummechanikai leírását kiterjesztették a
fémek vegyérték-elektronjaira is. Az elméleti számítások igazolták a Hallmérések eredményeit.

Vissza >>>
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EÁ27. Ferromágneses anyagok domén-szerkezete

A ferromágneses anyagok sajátos viselkedésének magyarázata az, hogy a kristályrácsba
rendezett atomok mágneses momentumai nagyobb tartományokba rendeződnek, ún. mágneses
doméneket alkotnak. A jelenség részletes értelmezésével a gimnáziumban nem foglalkozunk.
A ferromágneses anyagok ún. domén-szerkezetét csak megemlítjük, és ha lehet, szemléltetjük.
A doménszerkezet egyszerűen szemléltethető két plexi-lap közé négyzethálóban elrendezett
sok apró iránytűvel (a kereskedelemben kapható taneszköz).

Ferromágneses anyagok domén-szerkezetét szemléltető modell

A mágneses iránytűk a mágneses momentummal rendelkező, kristályrácsba rendeződő vas
atomjait szimbolizálják. A magára hagyott rendszerben az egymással mágneses
kölcsönhatásban álló vas atomok kisebb-nagyobb tartományokban spontán mágneses
rendeződést mutatnak. Ezek a mágnesesen rendeződő tartományok a domének. A modellben a
mágneses rendeződést az apró iránytűk párhuzamos állása jelzi. (Fontos felhívni a diákok
figyelmét arra, hogy a mágneses rendeződés és az atomok rendezett elhelyezkedését jelentő
kristályrács nem ugyanazt jelenti.)
Rúdmágnessel közelítve a modellhez, megfigyelhető a mágnestűk irányváltozása. Kis
ügyeskedéssel az is könnyen elérhető, hogy valamennyi iránytű párhuzamosan álljon.
Lényegében hasonló rendeződés megy végbe az áram mágneses terének hatására a tekercs
vasmagjában. Az apró iránytűk eredő mágneses tere a külső mágneses hatással összeadódva az
érzékelhető mágneses hatás megnövekedéséhez vezet.
Hasonló belső rendeződés eredményeként képzelhetjük el az acél pálca (kerékpárküllő, kötőtű)
felmágnesezését is erős permanens mágnes ismételt húzogatásával.
Az acél anyagától függ, hogy az irányítódott doménszerkezet külső mágneses tér hiányában
mennyire maradandó. A permanens mágnesek anyagában a rendeződött domének hosszú ideig
megmaradnak. Más vasötvözetek esetén a domének irányítottsága csak külső térrel tartható
fenn. A kritikus hőmérséklet felett (Curie-hőmérséklet) a vasatomok belső mágneses
rendeződése teljesen megszűnik (lásd. EÁ29. mellékletet).
Vissza >>>
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EÁ28. A vasmag szerepének szemléltetése demonstrációs kísérletekkel

Mágneses megosztás
-

Fogjunk be lágyvas rudat alumínium- vagy faállványba! Tartsunk alá egy marék apró
szöget! A lágyvas maga nem tartja meg a szögeket, ha azonban permanens mágnesrudat
érintünk a vas túlsó végéhez, akkor az ideiglenesen mágnessé válva már magához rántja
a szögeket. A mágnesrudat eltávolítva a szögek lepotyognak a vasmagról.

Lágyvas mágnes hatására maga is mágnesként viselkedik

Vasmagos tekercs, mint elektromágnes
-

-

Húzzunk az állványba rögzített lágyvas rúdra (a szétszedhető iskolai transzformátor
záróvasára) 600 menetes tekercset, és kapcsoljunk rá 4-5 V egyenfeszültséget! A
vasmag mágnesessé válik, az alá tartott szögeket megtartja. Az áramot kikapcsolva a
szögek leesnek a vasmagról.
Ismételjük meg a kísérletet lágyvas helyett kemény acéllal is! Az áram bekapcsolása
előtt az acélhasáb nem tartja meg a szögeket, de bekapcsolás után – hasonlóan az előbbi
kísérlet eredményéhez – magához vonzza azokat. Most azonban az áram kikapcsolása
után néhány szög függve marad az acélhasábon: az acél a gerjesztő mágneses tér
megszüntetése után is megtartja mágnesességét.
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-

Állítsunk fel 600 menetes tekercset függőleges
tengelyiránnyal két fahasábra, és engedjünk a tekercs
belsejébe lágyvasmagot! Kapcsoljunk a tekercsre 4-5
V feszültséget (pl. zsebelemmel)! A vasmag a
tekercsben kissé felemelkedik, az áram megszűnése
után pedig visszaesik. Mutassuk meg, hogy a jelenség
akkor is bekövetkezik, ha az áramirányt megfordítjuk!

A vasmag alakjának szerepe
Szorítsunk egyenes lágyvas hasábot 600 menetes tekercsbe, és kapcsoljunk a tekercsre
zsebelemet! A lágyvas az alá tartott szegekből sokat magához vonz és megtart.

Ismételjük meg a kísérletet U alakú vasmaggal! Az így készített
elektromágnes sokkal több szöget képes magához vonzani és megtartani.
Végezetül lássuk el az U alakú vasmagot záróvassal! Az így készített
elektromágnes a záróvasra függesztett nagyobb súlyokat is megtartja. A
mágnes teherbíró képessége nagymértékben növekszik, ha a záróvas
pontosan fekszik az U vasmag véglapjain. (A véglapokat a záróvassal
össze kell csiszolni.)

Figyelem!
A harmadik kísérlet bemutatásánál nagyon körültekintően kell eljárni,
nehogy a súly hibás felfüggesztése, a záróvas csiszolatlansága vagy egy
rossz kontaktus, balesetet okozzon.

Vissza >>>
474

EÁ29. Ferromágneses-paramágneses átalakulás a Curiehőmérsékleten

A közönséges hőmérséklet-tartományban ferromágneses anyagok (pl. vas, kobalt, nikkel) az
anyagra jellemző hőmérsékleten elvesztik ferromágneses tulajdonságukat, paramágnesessé
válnak. Ez a hőmérséklet az ún. Curie-pont, vasra 769 oC, kobaltra 1075 oC, nikkelre 360 oC.
Speciális ferromágneses ötvözetek Curie-pontja ezeknél sokkal alacsonyabb is lehet, pl. a 80%
nikkel és 20% vas tartalmú ún. permalloy ötvözeté mindössze 50 oC.

A ferromágneses tulajdonság hőmérsékletfüggésének bemutatása
A) Feszítsünk ki két szigetelő állvány közé 50-60 cm
hosszú vasdrótot, és csatlakoztassuk toroid
transzformátorra! Kisméretű erős mágnest erősítsünk
fel hosszú fonalra, és függesszük fel ingaként a vasdrót
mellé! A vas és a mágnes közt működő vonzóerő
kitéríti az ingát a függőleges helyzetből (lásd ábra).
Adjunk fokozatosan egyre nagyobb feszültséget a
toroid segítségével a vasdrótra! A növekvő áram egyre
inkább melegíti, felizzítja a huzalt. A Curie-pontot
átlépve a vas elveszti ferromágneses tulajdonságát.
Ekkor a mágnes ingát kitérítő erő megszűnik, és az
inga visszatér függőleges helyzetébe.

B) Hosszában felmágnesezett acél kötőtűt, egyik végénél befogva, rögzítsünk vízszintes
helyzetben, és szabad végét mártsuk apró vasszögek
közé! A tű mágneses pólusán fürtben tapadnak meg
a szögek. Melegítsük gázlánggal a kötőtű középső
részét! A felmelegedő acéltű a Curie-ponton elveszti
mágnesességét, és a szögek leesnek róla.

Curie-kerék
A Curie-kerék ferromágneses fémből készült, könnyű, jól csapágyazott korong, vagy vékony,
küllőkkel tartott abroncs (ábra). Rögzítsük az eszközt úgy, hogy a kerék vízszintes síkban
könnyen foroghasson! Állítsunk az ábrán látható módon – a kerék széléhez közel – erős
mágnesrudat, majd a mágnes egyik oldalán, ahhoz lehetőleg közel melegítsük a fémet
gázlánggal! Megfelelő melegítés esetén a Curie-kerék forgásba jön.
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Demonstrációs kísérlet Curie-kerékkel

A jelenség magyarázata az, hogy a melegítés hatására a kerék a mágnesrúd egyik oldalán
elveszíti ferromágneses tulajdonságát, és paramágneses lesz. A mágnes a kerék ferromágneses
részeit erősebben vonzza, mint a paramágneseseket. Az aszimmetrikussá vált erőeloszlás eredő
forgatónyomatékot eredményez, így a kerék elfordul. Az elfordulás során a kerék paramágneses
része úgy távolodik a mágnestől, hogy közben a lángból kilépve lehűl, míg a helyére kerülő
anyagrészek felmelegednek, így a lassú forgás folyamatossá válik.
Megjegyzés:
-

A Curie-kerék hagyományos anyaga lágyvas- vagy nikkellemez. Vas esetén a
ferromágneses-paramágneses átalakulás hőmérséklete (Curie-pont) közel 800 °C,
nikkel esetén 360 °C. Vannak azonban olyan ötvözetek (pl. az ún. termalloy),
amelyeknek Curie-pontja alig 50 °C. A kerék melegítéséhez vas esetén Bunsen-lángot
kell használnunk, nikkel- vagy thermalloy-ötvözet esetén a borszeszláng is megfelelő.
Gázláng használatakor ügyeljünk arra, hogy a lánghoz közel helyezett mágnes túl ne
melegedjen!

Vissza >>>
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EÁ30. A Deprez-féle forgótekercses árammérő műszer

A Deprez-féle forgótekercses árammérő műszer permanens mágnes és áramjárta tekercs
kölcsönhatása alapján működik. Működésének értelmezése jó gyakorlási lehetőséget kínál az
áramjárta vezető és a mágneses tér kölcsönhatásának jobb megértéséhez.
A mérendő áramot a műszer lényegi részét adó könnyű, tengelyezett tekercsen bocsátjuk
keresztül, ahol a tekercs permanens mágnes terében helyezkedik el. Alapállapotban a tekercs
síkja vízszintes. Az áram két torziós rugón keresztül csatlakozik a tekercshez. A rugók
alaphelyzetben deformálatlanok. Áram esetén a permanens mágnes tere forgatónyomatékot fejt
ki a tekercsre. A nyomaték értéke az áram erősségével arányos. A mágneses nyomaték hatására
a tekercs elfordul, de csak addig, amíg a tekercshez csatlakozó torziós rugók engedik. A torziós
rugók visszafelé forgató nyomatéka az elfordulás szögével arányos. A tekercs elfordulása addig
tart, amíg a két nyomaték egyenlővé nem válik. A műszer felépítését a mellékelt ábrák
mutatják.

A forgótkercses Deprez-műszer és demonstrációs változata

A műszer felépítése
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A tekercs forgástengellyel párhuzamos l hosszúságú menetszakaszain
𝐹 = 𝑁𝐵𝐼𝑙
erő hat. A tekercs két oldalán ható egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú erő, mint erőpár
gyakorol forgató hatást a keretre, azaz
𝑀 = 𝑁𝐵𝐼𝑙 ∙ 2𝑟
ahol N a tekercs menetszáma, 2r az erők hatásvonalának távolsága (gyakorlatilag a tekercs belső
vasmagjának kétszeres sugara) Jelölje 𝜑 az áramjárta tekercs végső egyensúlyi helyzetéhez
tartozó elfordulás szögét!
Az egyensúly feltétele, hogy az elfordulás miatt megfeszülő torziós rugók által kifejtett
visszatérítő nyomaték egyensúlyt tartson a fenti mágneses nyomatékkal. A torziós rugók
jellemzője, hogy nyomatékuk arányos az elfordulás szögével és függ a rugók „erősségét
jellemző torziós direkciós nyomatéktól (𝐷∗ )
∗

𝑀𝑟 = −𝐷 𝜑
Egyensúlyi helyzetben:
𝐷 ∗ 𝜑 = 𝑁𝐵𝐼𝑙 ∙ 2𝑟
Az egyensúlyi egyenlet átrendezésével kapjuk, hogy műszer tekercsén átfolyó áram erőssége
(I) egyenesen arányos a tekercs 𝜑 elfordulásának szögével.
𝐷∗
𝐼=
∙ 𝜑
𝑁𝐵𝑙2𝑟
A műszer használatakor a tekercs-mutató által jelzett elfordulási szögéhez kalibrált lineáris
áramerősség skálán olvassuk le.

Vissza >>>
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EÁ31. Egyenáramú motor működése

A forgótekercses egyenáramú motor
A klasszikus egyenáramú motor homogén mágneses térben elhelyezett tengelyezett áramjárta
tekercs. Működését az ábrasor szemlélteti.

1.

3.
2.
Az egyenáramú
motor működésének .elve
.

4.

Függőleges homogén mágneses térben lévő keret vízszintes (y) tengely körül elfordulhat.
Nézzük meg milyen erő hat az áramjárta vezetődarabokra! Ha az áram az óramutató járásával
megegyező irányban folyik, akkor az 1. helyzetben csak a vízszintes vezetődarabokra hat a
Lorenz-erő: a felső vezetőre a rajz síkjából kifelé mutató erő, míg az alsó vezetődarabra a rajz
síkjába befelé mutató erő hat. Az erőpár forgatónyomatékának hatására a keret a tengelye körül
elfordul. A 2. helyzetben, ahol a keret síkja merőleges a mágneses indukcióvektorra, a Lorentzerők forgatónyomatéka nulla, ez a keret egyik egyensúlyi helyzete. A 3. helyzetben a Lorentzerő forgatónyomatéka a keretet szintén elforgatja, de most az 1. helyzettel ellentétes irányba.
Ha azt szeretnénk, hogy a Lorentz-erő forgatónyomatéka végig ugyanabba az irányba forgassa
a keretet, akkor az áram irányát a 2. helyzet után meg kell fordítani, majd a 4. helyzet után
visszafordítani. Az áram irányának változtatását kommutátor végzi. Ez két félgyűrűből áll, az
egyik félgyűrű a tápegység pozitív, a másik a negatív pólusához van kapcsolva. A félgyűrűkhöz
rögzített helyzetű csúszó érintkezőkön keresztül csatlakozik a tekercs két végpontja. Amikor a
tekercs tehetetlenségénél fogva átfordul az egyensúlyi helyzeten, akkor a vezeték vége a
kommutátor egyik feléről átkerül a másik felére, megfordítva ezzel az áram irányát.
Természetesen az egyensúlyi helyzetek közötti állapotokban a vezetődarabokra ható Lorentzerőnek van a keret síkjára merőleges komponense, így a forgatónyomatéka nem nulla.
A forgótekercses egyenáramú motor működésének kísérleti bemutatására jól felhasználható az
„Elektrovaria” demonstrációs eszközkészlet e célra készített eleme.

Egy speciális motor Michael Faradaytől
Oersted történelmi kísérletében az áramjárta vezeték környezetében a mágneses iránytű
elfordult. A kép megragadta a korabeli fizikusok fantáziáját; miként lehetne felhasználni az
elektromos áram és a mágnes kölcsönhatását folyamatos forgás megvalósítására. A megoldást
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egy maga készítette egyszerű eszköz formájában Michael Faraday mutatta be 1821-ben
Londonban, a Royal Institute fóruma előtt. Faraday korabeli leírásának alábbi eredeti
illusztrációja a motor két változatát mutatja be, egyetlen állványra szerelve.
Tekintsük elsőként a kép bal oldalán látható
összeállítást! Az alaplapon álló hengeres
üvegpohár aljához vékony hajlékony fémszál
rúdmágnest rögzít, ami az edénybe töltött
higanyban úszik, É-i pólusa kiáll a folyadékból.
Fentről, az edény tengelyében, egyenes fémrúd
nyúlik a higanyba. A függőleges fémrúdon és a
higanyba alulról benyúló fémvezetéken
keresztül
az
eszköz
galvánelemre
csatlakoztatható. A higanyon keresztül záródó
körben áram folyik. Az egyenes vezetőn átfolyó
áram körkörös mágneses erővonalait követve
az úszó mágnes pólusa körbejár a vezető rúd
körül. Az áram irányának megfordításával a
mágneses erő iránya is megfordul, így a
forgásirány megváltozik. A rajz jobb oldalán látható eszköz hasonlóan működik, de itt a
mágnesrúd rögzítve van a higanyos edény tengelyében, míg a fémrúd egy hajlékony fémszálon
függ az állványon. Az áramot biztosító telep pólusai most is a pohárba öntött higanyhoz és az
állványhoz csatlakoznak. A rendszeren átfolyó áram hatására az egyenes áramvezető rúd a
higanyba merülve köröz a mágnesrúd pólusa körül.

Faraday történelmi kísérletét mai eszközök segítségével, a mérgező – és ezért veszélyes –
higany mellőzésével – akár egy átlagos általános iskolás diák is könnyen megismételheti.
Szükséges eszközök
1,5 V-os ceruzaelem,
erős neodímium mágneskorong,
kb. 20 cm hosszú, 0,5 mm vastagságú rézdrót

A motor elkészítése
A rézdrótot a közepén és a két végén kb. 3 cm hosszan tisztítsuk meg a szigeteléstől és minden
esetleges szennyeződéstől, ami az elektromos kontaktust zavarhatja! A drótot hajlítsuk meg a
bemutatott formára! A mágnespogácsát tegyük az asztalra és állítsuk rá ceruzaelem egyik végét
(a mágnes megtapad az elem burkolatán, és stabilan megáll)! Helyezzük fel a drótkeretet a fotón
látható módon az elem felső pólusára, közben ügyeljünk arra, hogy a vízszintesen visszahajtott
megtisztított drótvégek ívelt része kétoldalról lazán érintkezzék a mágnes hengeres
oldalfelületének fémbevonatával!
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A saját készítésű Faraday-motor működésre kész

A keretet elengedve a drótkengyel gyors forgásba jön.
Az egyszerűen megvalósított „modern” Faraday-motor működése az áramjárta vezetőre ható
erővel értelmezhető. Ezt illusztrálja a melléklet rajz is.

A motor rézdrótból hajlított forgó része metszi a neodímium mágnes erővonalait. A képen
látható esetben a ceruzaelem alsó vége a pozitív pólus, a felső a negatív, így az áram, mindkét
íves drótszálban, alulról felfelé folyik. Előzetesen meggyőződtünk arról, hogy a mágnes É-i
pólusa fekszik az asztalon, így a megrajzolt mágneses erővonalak irányítását is berajzoltuk. A
felső erővonal és a drót metszéspontjában berajzolt az I áram, és a rá közel merőleges B
mágneses indukcióvektorral, a jobbkéz-szabály segítségével meghatározható az áramvezetőre
ható erő iránya, ami a kifelé forgó keret síkjából merőlegesen felénk mutat. A baloldali vezeték
esetén hasonlóan járunk el. Az I és B vektorok az előbbihez képest tükörszimmetrikusak, így
az erő a keret síkjára merőlegesen „befelé” mutat. A két drótágra ható erő forgató hatása
egyirányú, az óramutató járásával ellentétes. A motor ebben az irányban forog.
Megjegyzés:
-

A fent leírt egyszerű motorhoz sok hasonló Faraday-motor változat található meg a
világháló videó megosztó portáljain.

Vissza >>>
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EÁ32. A Lorentz-erő hatásának demonstrálása ionsúrlódással

Lapos kristályosító csészebelső kerületének falára hajlítsunk 0,5-1 mm vastag rézlemez
elektródát! A csésze közepébe tegyünk erős mágnespogácsát, aminek palástjára előzőleg
szintén rézlemez elektródot hajlítottunk! Az edénybe töltsünk híg rézszulfátoldatot, és az
elektródok közé kapcsoljunk 12 V egyenfeszültséget.
A feszültség bekapcsolását követően az oldat a középre helyezett mágnes körül forgásba jön.
Az elektródok polaritását megcserélve a forgás iránya is megfordul. A mozgás megfigyelésének
könnyítésére az oldat felszínére szórjunk kevés likopódium port vagy finom parafareszeléket!

A kristályosító csésze írásvetítő segítségével egyszerűen kivetíthető, és a kísérlet nagyobb
létszámú hallgatóságnak is bemutatható.
A jelenség magyarázata a következő:
A feszültség bekapcsolásakor a radiális elektromos tér sugár irányú mozgásba hozza az ionokat.
A negatív és a pozitív ionok az elektródok polaritásának megfelelően ellentétes irányba
kezdenek mozogni. A mágnespogácsa mágneses tere a folyadékban közel függőleges irányú,
így a mozgó töltésekre ható Lorentz-erő az ionokat körmozgásra kényszeríti. A Lorentz-erő
iránya a pozitív és a negatív ionokra vonatkozóan megegyezik. A hidrátburokkal körülvett,
spirálpályán mozgó ionok magukkal ragadják (belső súrlódás) az oldat tömegének nagyobb
részét kitevő semleges vízmolekulákat is, ennek következtében az egész folyadékmennyiség
forgásba jön.
Vissza >>>
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EÁ33. Elektronnyaláb eltérülése Lorentz-erő hatására, az elektron
fajlagos töltésének mérése szálsugárcsővel

A Lorentz-erő mozgó elektronokra gyakorolt hatásának bemutatására számos tanszergyártó és
forgalmazó kínál eszközöket. Ezek közül sokoldalúan felhasználható, demonstrációra és
mérésre egyaránt alkalmas az ún. szálsugár-cső. Az eszköz két Helmholtz-tekercs között
elhelyezett gömb alakú elektroncső, amiben igen kis nyomású gáz található. A kb. 10 cm sugarú
üvegbúrába oldalról speciális elektródarendszer ún. elektronágyú nyúlik be (ábra.)

Az eszköz fotója

Az eszköz működési vázlata

A néhány mm átmérőjű elektronnyaláb előállítására szolgáló elektronágyú a következő
részekből áll: közvetett fűtésű katód (K), kúpos kiképzésű, középen lyukas anód (A), és a katód
körül elhelyezett segédelektróda, az ún. Whenelt-henger (W). A katód és az anód közé kapcsolt
200-300 V feszültség hatására felgyorsult elektronok az anódon kiképzett lyukon át v
sebességgel lépnek ki. A Whenelt-henger, kis negatív feszültségre kapcsolva, az elektronokat
keskeny nyalábbá fókuszálja. Az elektronnyaláb nyomvonalát az üvegburában vékony, halvány
fénycsík jelzi, ami azonban már a terem részleges sötétítése esetén is jól látható. A
fényjelenséget a ritka töltőgáz atomjaival ütköző elektronok okozzák. Az elektronok gerjesztik
az atomokat, a gerjesztett atomok pedig anyagi minőségükre jellemző színű fényt bocsátanak
ki. Megjegyzendő, hogy a töltőgáz ritkasága miatt az elektronoknak csak kis hányada ütközik
és veszít energiájából, a döntő többség energiája állandónak tekinthető. A fénycsík jelzi, hogy
az elektronágyúból kilépő elektronok egyenes irányba haladnak, amíg az üvegbura falába nem
ütköznek.

Mágneses térben a Lorentz-erő hatására az elektronok mozgásiránya megváltozik
Közelítsünk kezünkben tartott mágnesrudat a burához! A fénycsík görbülése jelzi, hogy az
elektronok mozgásiránya a Lorentz-erő hatására megváltozik. A mellékelt fotó-sorozat
szemlélteti, hogy az elektronnyaláb pályája a mágneses térben ható Lorentz-erő hatására
megváltozik.
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Egyenesen haladó
elektronok

mágnes hatására ívesen
elhajló nyaláb

több mágnes hatására
záródó elektronpálya nyaláb

A rúdmágnes egyik végének sarkával közelítsünk a helyhez, ahol az elektronnyaláb eléri a búra
üvegfalát! A pólus-közeli inhomogén tér hatására az elektronnyaláb mielőtt elérné a falat
visszafordul. (A jelenség bemutatása segíthet megérteni a Föld mágneses terének eltérítő
hatását a napszél nagy sebességű töltött részecskéire és a sarki fény jelenségére is.)
Az elektronágyúból kilépő elektronok sebességére merőleges mágneses térben az a nyaláb
köríven mozog tovább. A körív sugarát az elektronok sebessége, illetve a mágneses indukció
nagysága határozza meg. Ennek bemutatására szolgál az üvegbúra két oldalán elhelyezett
Helmholtz-féle tekercspár. A két nagyméretű keskeny tekercs közt, a mágneses tér jó
közelítéssel homogén. Ebben a tértartományba van elhelyezve a fent bemutatott elektroncső.
Az elektronok gyorsító feszültségének és a tekercsek gerjesztő áramának beállításával könnyen
elérhető, hogy az elektronnyaláb a búra belsejében szabályos körpályán haladjon.
A v sebességű elektronok körpályán mozognak, ha a sebességre merőleges homogén mágneses
térben az elektronokra ható Lorentz-erő biztosítja a körmozgás centripetális gyorsulását:
𝑚𝑣 2
𝑞𝑒 𝑣𝐵 =
𝑟
Az egyenlet átrendezésével kifejezhető a körpálya r sugara, mint v és B függvénye.
𝑟=

𝑚𝑣
𝑞𝑒 𝐵

A kifejezést vessük össze a kísérleti megfigyeléssel!
Változtassuk az elektronok mozgási sebességét a gyorsító feszültség változtatásával (a
tekercsek gerjesztő áramát hagyjuk változatlannak)! Az elektronok sebességének
csökkentésével az elektronok pályasugara csökken, a sebesség növekedésével pedig nő.
Az elektronok sebességének változatlan értéken tartása mellett növeljük, illetve csökkentsük a
Helmholtz-tekercsek gerjesztő áramát, és ezáltal a mágneses tér erősségét! A mágneses tér
erősségének növelésére az elektronok körpályájának sugara csökken, a mágneses indukció
értékének csökkentése a pálya sugarát növeli (ábra).
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A mágneses tér erősségének növekedésével a körpálya sugara csökken

A szálsugárcsőben körpályára kényszerített elektronnyaláb paramétereit mérve meghatározható
az elektronok fajlagos töltésének (𝑞𝑒 /𝑚) értéke.
Az elektron fajlagos töltésének meghatározása
Az elektronok körpályán történő mozgásának dinamikai alapegyenlete
𝑚𝑣 2
𝑞𝑒 𝑣𝐵 =
𝑟
A v sebességű elektronok kinetikus energiáját az elektronágyú gyorsító (Ugy) feszültségének
munkája biztosítja, azaz
𝑈𝑔𝑦 𝑞𝑒 =

1
𝑚𝑣 2
2
2𝑈𝑔𝑦 𝑞𝑒

Innen az elektronok sebességét kifejezve (𝑣 = √

𝑚

) és a dinamikai alapegyenletbe

behelyettesítve az elektron fajlagos töltésére adódó kifejezés:

𝑞𝑒 2𝑈𝑔𝑦
=
𝑚 𝐵2 𝑟 2
A kísérlet során Ugy értékét mérjük, a mágneses tér B indukciója a Helmholtz tekercsek közti
tartományban adott áramerősség mellett Hall-szondával mérhető, vagy a Helmholtz-tekercs
paramétereinek (n menetszám, R a tekercs sugara) és a gerjesztő áram mért értéke (I), alapján
az eszközleírásban megadott formulával (𝐵 = 0,716

𝜇0 𝑛𝐼
𝑅

) számítható. Az elektronok

körpályájának r sugarát méréssel kell meghatároznunk. A fajlagos töltés az elektronpálya
sugarának négyzetével fordítottan arányos. A négyzetes függés miatt a mérés eredményét
erősen befolyásolja a sugár mérésének hibája. A hiba csökkentésére a sugarat válasszuk a
lehető legnagyobbra, amit a búra mérete még megenged. Dolgozzunk lehetőleg ugyanazzal a
körpályával, azaz a gyorsító feszültség változtatásakor változtassuk a tekercsek áramát úgy,
hogy a pálya sugara változatlan maradjon!
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A pálya sugarának meghatározását nehezíti, hogy az
üvegbúra miatt a kör átmérőjét nem mérhetjük közvetlen
közelről. A parallaxishiba kiküszöbölésére, az üvegbúra
mögé állítsunk síktükröt! A körbefutó elektronsugarat
nézzük szemből, egyik szemünket behunyva, és keressük
meg azt a helyzetet, amikor a körpálya átellenes pontjait
és tükörképüket pontosan fedésben látjuk! A tükörnek ezt
a két pontját zsírkrétával vagy alkoholos filctollal jelöljük
meg (ábra)! A körpálya átmérőjét a tükörre húzott jelek
távolsága adja.
Módszer az elektronnyaláb
pályasugarának mérésére

A mérés kiértékelése
Különböző gyorsító feszültségek mellett állítsunk be úgy a gerjesztő áramot, hogy az
elektronok által befutott körpálya mindig ugyanakkora maradjon! A 𝑞𝑒 /𝑚 értéket megadó
kifejezést rendezzük át úgy, hogy Ugy-nak B-függését fejezze ki!
Ábrázoljuk Ugy–t 𝐵 2 függvényében, majd a pontokra húzott origón átmenő egyenes
meredekségéből számítsuk ki 𝑞𝑒 /𝑚 értékét!
(Ha a mágnes tér indukcióját számítással határoztuk meg, akkor célszerű a gyorsító feszültséget
a gerjesztő áram négyzetének függvényében ábrázolni. Ha a mágneses teret mértük, akkor a
gerjesztő áram – mágneses indukció segédgrafikonról olvassuk le B értékét, majd ábrázoljuk a
gyorsító feszültséget a 𝐵 2 függvényében.)
Vissza >>>
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EÁ34. A ciklotron részecskegyorsító működése

A ciklotron töltött atomi részecskék nagy
sebességre történő felgyorsításra használt
berendezés. Vízszintesen elhelyezett lapos henger
formájú vákuumkamra függőleges irányú
homogén mágneses térben helyezkedik el. A
kamra két térfelét – egy vékony elválasztó sáv két
oldalán két D-alakú, üreges fém tölti ki. A két fém
közé Ugy elektromos gyorsító feszültséget
kapcsolnak. A töltött részecskéket a kamra
középső tartományában lévő forrás bocsátja ki. A
részecskék az elektromos tér hatására kissé
felgyorsulnak, majd a Lorentz-erő hatására a D-elem üregében állandó nagyságú sebességgel
körpályán mozognak. Egy félkör megtétele után a két D-tartományt elválasztó résbe érve újból
növelik sebességüket és így már nagyobb sugarú pályán teszik meg a következő félkört az
üregben, majd újabb gyorsulási szakasz következik és ez ismétlődik minden félperiódusban.
Érdemes megmutatni, hogy az egyre táguló körpályán mozgó töltött részecske periódusideje
független a sebességtől és a pálya sugarától is!
Ehhez a körmozgás dinamikai alapegyenletéből indulunk ki: a részecskét a Lorentz-erő tartja
körpályán, azaz
𝑚𝑟𝜔2 = 𝑞𝑣𝐵
ahol m a részecske tömege, q a töltése, v a sebessége, továbbá r a körpálya sugara ω a mozgás
körfrekvenciája és B a mágneses indukció.
Felhasználva 𝑣 = 𝑟𝜔 egyenlőséget a fenti egyenletből a ciklotronban mozgó részecske
periódusideje
𝑇=

2𝜋 𝑚
𝐵 𝑞

ami csak a homogén mágneses mező indukciójától és a részecske fajlagos töltésétől függ.
A ciklotronban mozgó részecske tehát T/2 időközönként áthalad a ciklotron két D-eleme közti
gyorsító tartományon. A gyorsítófeszültség polaritását T/2 időnként változtatva elérhető, hogy
a töltés a „gyorsító sávban” mindig gyorsuljon, kinetikus energiája minden alkalommal
∆𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑞𝑈𝑔𝑦
értékkel növekedjen. Közben a gyorsítás hatására nemcsak a töltés sebessége, hanem a pálya
sugara is növekszik. A nagy sebességre felgyorsult részecske végül érintő irányban hagyja el a
ciklotront és csapódik be a megfelelően elhelyezett céltárgyba.

487

Megjegyzés:
-

A fenti egyszerűsített leírás során nem vettük figyelembe, hogy nagy sebességeknél a
részecskék relativisztikus tömegnövekedése jelentős és ezt a periódusidő
meghatározásakor számításba kellene venni.

-

A ciklotron magyar vonatkozású érdekessége, hogy működési elvét elsőként Gaál
Sándor erdélyi magyar fizikus írta le 1929-ben a Zeitschrift für Physik német
folyóirathoz elküldött cikkében. A cikk egy szerencsétlen félreértés miatt nem jelet meg,
így a fizikatörténet Ernest Lawrence amerikai fizikust tartja ciklotron feltalálójának
(1930).

Vissza >>>
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EÁ35. A Lenz-törvény és az indukált örvényáramok kapcsolatának
bemutatása

A) A Lenz-törvény demonstrálása tűcsapágyon forgó abroncsokkal
A kísérlethez szükséges eszköz az ábrán látható. A tűállványra helyezett vízszintes mérlegkar
egyik oldalán zárt, a másik oldalán felhasított alumíniumabroncs helyezkedik el.

Dugjuk a zárt abroncsba egy erős mágnesrúd É-i pólusát! Az eszköz ennek hatására elfordul a
közelítő mágnes elől. Várjuk meg, amíg a mozgás leáll, majd rántsuk ki a mágnest az
abroncsból! Az abroncs most „utánamegy” a mágnesnek. Hasonló megfigyelést tehetünk akkor
is, ha a mágnes D-i pólusát használjuk. A jelenségre az indukció ad magyarázatot. A mágnes
közelítésekor, illetve távolításakor az abroncsban feszültség indukálódik, amely áramot indít
meg. Figyeljük meg az abroncsra ható erő irányát, és következtessünk ebből az indukált áram
irányára!
Ismételjük meg a kísérletet a mérlegkar túlsó végén lévő felvágott abronccsal is! Az abroncs és
a mágnes között nincs kölcsönhatás.
B) Az örvényáramok mozgást fékező hatásának bemutatása

Waltenhofen-inga nyugalmi helyzetben

A befűrészelt ingatestben nem alakulhatnak ki
örvényáramok, az inga csillapodás nélkül leng a
mágnespofák közt
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A Waltenhofen-inga összeállításához szükséges tartozékok az iskolai transzformátorkészletekben általában megtalálhatók. Az összeállított eszközt az ábra mutatja.
Húzzunk U alakú vasmagra két 300 menetes gerjesztő tekercset, és kössük őket sorba!
Rögzítsük a vasmag két függőleges szárára az ábrán látható két csonka kúp alakú mágnespofát,
majd szereljük fel a vasmagra az inga tengelyét tartó állványt is! Erősítsünk az ingarúd végére
egy alumíniumlemezt, majd lendítsük meg az ingát! Figyeljük meg, hogy a lemez szabadon
mozog a kúpos pofák között, lengése alig csillapodik. Adjunk a tekercsre kapcsolón át kb. 10
V egyenfeszültséget! Az inga lengése gyorsan, aperiodikusan lefékeződik.
Cseréljük ki az lemezt fésűfog-szerűen befűrészelt, hasonló méretű és anyagú lemezre, és
ismételjük meg a kísérletet! A befűrészelt lemez lengése az áram bekapcsolása után sem
csillapodik számottevően. Ez azt bizonyítja, hogy az inga csillapodását makroszkopikus méretű
örvényáramok hatása okozza.
Megjegyzés:
-

Az áramkör megszakításakor a kapcsoló könnyen „ívet húz”, ami a kapcsoló
érintkezőjét károsítja, esetleg balesetet is okozhat. Ennek elkerülésére kössünk a
kapcsolóval párhuzamosan nagy feszültségre méretezett, nagy kapacitású kondenzátort
(200 V, 1 F)!

C) Mágnes fékezett esése rézcsőben
„Erős”, hengeres mágnesrudacskát ejtsünk keresztül az
átmérőjénél néhány tizedmilliméterrel tágabb, 1,5-2 m hosszú,
egyenes rézcsövön! A mágnes mozgását a cső falában kialakuló
örvényáramok mágneses hatása fékezi, ezért meglepően hosszú
idő alatt jut át a csövön. Összehasonlításként végezzük el a
kísérletet azonos méretű alumíniumrudacskával is! Az alumínium
gyorsan keresztülesik a csövön, bizonyítva ezzel, hogy nem a
súrlódás és nem a légellenállás fékezi a mágnes esését a csőben.
A mágnes és a cső kölcsönhatását az is bizonyítja, hogy miközben
a mágnes fékeződik, a csőre is hat erő. Ennek bemutatására több
tanszergyártó a csővel és a mágnessel együtt forgalmazza azt a
rugós erőmérőt is, amelyre a rézcső felakasztható, és a mágnes
esése közben fellépő „súlynövekedés” kimutatható. A jelenség
azonban egyszerű mérlegmódszerrel is demonstrálható a következőképpen:
Akasszuk fel a csövet egyenlő karú mérleg egyik karjára, és egyensúlyozzuk ki a mérleget! A
cső felső részébe vékony cérnaszálon lógassuk be a mágnest, és a cérna másik végét kössük a
mérlegtől független tartóra! Égessük el a mágnest tartó cérnaszálat! A mágnes esése közben a
mérleg egyensúlya megbomlik, a cső súlya látszólag megnő.
Vissza >>>
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EÁ36. Faraday unipoláris generátora

Michael Faraday 1831-ben kezdett foglalkozni az elektromos és mágneses jelenségkör lényegi
kapcsolatával. Az e témában folytatott kísérleti vizsgálatai során készítette el a róla elnevezett
unipoláris generátort. Az eszköz rézmetszetét az ábra mutatja.
A generátor legfontosabb része egy tengelyezett
vörösréz tárcsa, ami forgatható. A tárcsát két
oldalról egy erős patkómágnes két szára fogja közre.
A patkómágnes szárai közt a mágneses tér közel
homogén, az indukcióvonalak merőlegesek a tárcsa
síkjára. Ha a tárcsát állandó ω szögsebességgel
forgatjuk, a forgó korong tengelye és a korong
kerülete közt konstans értékű elektromos feszültség
indukálódik. Faraday a tengelyhez és a tárcsa
kerületéhez csúszó érintkezőket illesztett. A
csatlakozási pontok közt kis feszültség ébredt, de a kontaktusokat külső vezetékkel összekötve
azon jelentős áram folyik. A mágneses térben forgatott réz-korong tehát a forgatás mechanikai
munkáját elektromos energiává alakító egyenfeszültségű generátor.
Az eszköz működését a rajz segítségével a Lorentz-erővel magyarázzuk. A forgó tárcsa
anyagával együtt mozognak a fémben lévő töltések is. A mágnespatkó szárai közt a töltések
sebessége merőleges a mágneses indukció irányára. A Lorentz-erő nagyságát a F=qvB
erőtörvény adja meg, az erő irányát a jobbkéz-szabály. A rajzon bejelölt irányok esetén a
fémben könnyen mozgó elektronok a tárcsa tengelye felé mozdulnak el, a tárcsa kerületéhez
kapcsolt érintkező tehát a generátor pozitív pólusa, a tengely a negatív pólus.

Az unipoláris generátor működése
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Megjegyzés:
-

Az unipoláris generátor érdekessége, hogy működéséhez nem szükséges, hogy a fém a
mágneshez képest mozogjon. Így például feszültséget mérhetünk fémbevonattal ellátott
neodímium mágnes-henger forgatásakor a palást és a tengely között is.

-

Az unipoláris generátor a műszaki gyakorlatban nem kapott lényeges szerepet.
Napjainkban, elsősorban az űrtechnikai alkalmazás lehetősége miatt, újból érdeklődés
övezi.

Hraskó Péter: A forgó mágnes, Fizikai Szemle 2002/8 (érdekes cikk
az unipoláris dinamó távlati lehetőségeiről)
http://peter.hrasko.com/files/magnes.pdf

Vissza >>>

492

EÁ37. Jedlik Ányos dinamója

Michael
Faraday
elektromágnességgel
kapcsolatos
munkásságának
naprakész
követője
kísérleteinek
megismétlője és alkalmazója volt Jedlik Ányos a budapesti
egyetem fizika professzora, bencés szerzetes. Kiváló technikai
és pedagógiai érzékkel alkalmazta egyetemi előadásain
Faraday kísérleteit, sőt tovább is fejlesztette őket. Így ő
készítette el Magyarországon az első elektromotort,
elektromotorral hajtott kocsit, illetve az öngerjesztés elven
működő unipoláris generátort, amit Jedlik-dinamót ismernek.
Az elektromosságtan területén túl a fizika más területein is
eredményesen működött. Saját építésű eszközeit és eredeti
leírásukat–ami
bizton
mondható.
hogy
korának
világszínvonalát jelentették – a budapesti Elektrotechnikai
Múzeum és a Pannonhalmi Bencés Főapátság gyűjteménye őrzi.

„Villámdelejes forgony”, az első magyar
elektromotor (Magyar Iparművészeti Múzeum)

Jedlik-forgonnyal hajtott villamos mozdony modell
(Magyar Elektrotechnikai Múzeum)

Jedlik Ányos az unipoláris generátorral kísérletezve felismerte, hogy az eszközben alkalmazott
permanens mágnes korlátozott erőssége miatt nem lehet a generátorral előállítani a gyakorlati
szempontból kívánatos nagyobb feszültségeket. Jedlik először több generátor sorba
kapcsolásával kísérletezett, a kontaktusok javításán dolgozott azáltal, hogy súrlódó alkatrészek
helyett higany-kontaktusokat alkalmazott. Igazán jelentős eredménye az volt, hogy felismerte,
a permanens mágnesek helyett öngerjesztő elektromágneseket érdemes alkalmazni, így a
generátorral nagyobb feszültség érhető el. A Jedlik-hagyatékban fennmaradt
dokumentumokkal bizonyítható, hogy Jedlik Ányos 1858-ban a világon elsőként fogalmazta
meg és írta le az öngerjesztés elvét és dolgozta ki az így működő egyenáramú generátort. Jedlik
még további fejlesztéseket tervezett, ezért – sajnálatos módon- nem publikálta munkáját.
Néhány évvel később Werner von Siemens német mérnök, Jedliktől függetlenül kidolgozta és
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nyilvánosságra is hozta az öngerjesztés elvét, szabadalmaztatva az ilyen elven működő
egyenáramú generátorát, amit dinamónak nevezett. Ez az oka, hogy az öngerjesztés elvének
felfedezőjeként Siemens neve ismert.

Jedlik Ányos által készített egyenáramú generátor, 24 sorba kapcsolt öngerjesztő unipoláris generátor
egybeépítésével készült

Vissza >>>
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6. ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ
Az elektrodinamika tanítása során az elektromos és mágneses tér szoros lényegi kapcsolata a
nyugalmi indukció tárgyalásával válik teljesebbé. A korábbiakban tárgyalt mozgási indukció a
Lorentz-erővel magyarázható volt. A nyugalmi indukció olyan új jelenség, ami korábbi
ismereteinkkel nem magyarázható, ezért új alapvető természettörvény megfogalmazásához
vezet. A mezők közti kapcsolatot leíró törvény az elektromágnesség négy, Maxwell által
megfogalmazott alaptörvényének egyike (Maxwell III. törvénye). Az elektromágneses
indukció jelensége azonban nemcsak a természet megismerésében alapvető jelentőségű, de a
gyakorlati alkalmazások szempontjából is fontos.
Megjegyzés:
-

Maxwell III. törvénye jelenleg nem szerepel sem a tagozatos, sem a fizika fakultációs
osztályok tantervében. Mégis úgy gondoljuk, hogy a tanároknak ismerniük kell a
törvényt, illetve a törvény integrális alakjának középiskolai szintű megfogalmazását.
(Korábban ez a fizika tagozatos osztályokban, sőt az 1970-es években a normál
osztályok tananyagában is szerepelt.) A tanítás során a törvény biztos ismerete két okból
is szükséges. Egyrészt vezérfonalat jelent a tanításra kiválasztott tananyag
összeállításánál, másrészt segítséget jelent a tanárnak sok olyan probléma előzetes
átgondolásában, ahol az elemi gondolatmenetek a valójában nem egyszerűek és
könnyen félreértésekhez, félreértelmezésekhez vezethetnek.
A középiskolai
egyszerűsített tárgyalás során az indukció a fogalomrendszerét úgy kell felépítenünk,
hogy később szakirányban továbbtanuló diákjaink számára a fogalmak elmélyítése,
általánosítása a lehető legkevesebb kognitív konfliktussal járjon a Maxwell-egyenletek
általánosítási szintjén.

Tanári háttéranyag: Maxwell III. törvénye (EI1.)
Részletek >>>

6.1. Az elektromágneses indukció tanítása
Az elektromágneses indukció két fogalmilag elkülöníthető jelenségköre, a mozgási indukció és
a nyugalmi indukció. A mozgási indukció a Lorentz-erő alapján jól értelmezhető, míg a
nyugalmi indukció leírása új természettörvény felismerését jelenti. A két témakör általában a
tanítási folyamatban is elkülönül egymástól. Ennek megfelelően a mozgási indukcióval a
jegyzetünk is az egyenáramok fejezetben foglalkozik. Jelen témánk a nyugalmi indukció. A két
indukciós jelenségkör, bár elméleti szinten lényegesen különbözik, gyakorlati alkalmazásaiban
szorosan összekapcsolódik. A nyugalmi indukció témakörének tárgyalása előtt célszerű a
mozgási indukció témakörét is áttekinteni.
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A következőkben a nyugalmi indukció tantervi beillesztésének feladataival, majd a témakör
iskolai feldolgozása során gyakori problémát jelentő fogalmi nehézségekkel foglalkozunk.
6.1.1. A nyugalmi indukció témakörének tantervi beillesztése
Az elektromágnesség tanításának fontos részét képező indukció – a fizika több más fejezetéhez
hasonlóan – az általános iskola (továbbá a 8 és 6 évfolyamos gimnázium) már diszciplináris
képzést adó felső évfolyamain szerepel.
Bevezető (alapozó) szint
Az általános iskolában a mozgási- és nyugalmi indukciót a jelenség szintjén tárgyaljuk.
Kísérletekből kiindulva az elemi tapasztalatok tárgyalásáig jutunk el. Megelégszünk azzal,
hogy bemutatjuk és megfigyeltetjük a tanulókkal, a nyugvó vezetőhurokban, a mágneses tér
változásának hatására fellépő áram jelenségét. A változók közötti összefüggéseket legfeljebb
szóban, arányosságok kimondásával fogalmazzuk meg. A jelenség sokféle kísérlettel
illusztrálható, ezért általános iskolai vagy szakiskolai szinten, a mennyiségi törvények
tárgyalása nélkül is, hasznosan segíti a fizikai szemlélet alakítását.
Középszint
A középiskolák változatossága miatt az indukció tárgyalásának részleteiről nem lehet
egységesen érvényes megállapításokat tenni. A különféle középszintű iskolatípusok, de még
hasonló iskolák esetén is differenciálnunk kell a szaktárgyi tartalmak, elmélet és gyakorlati
vonatkozású ismeretek arányának megválasztásában és a feldolgozás módszereit tekintve is.
Figyelembe kell vennünk az iskola képzési célkitűzéseit, a rendelkezésünkre álló órakereteket
és a tanulócsoportok érdeklődését kognitív képességeit egyaránt. Fontos szem előtt tartani,
hogy az indukció középiskolai tanítása még optimális feltételek esetén is nehéz feladat.
Fogalomrendszerének absztraktsága és a rendelkezésünkre álló matematikai eszközrendszer
hiányossága teszi azzá. Természetesen e témakörben is a jelenségek, kísérleti evidenciák
jelentik a kiindulási pontot. A kihívást nem a kísérletek megfigyelése és jelenség szintű
megértése jelenti, hanem a tapasztalatok gyakran elvont értelmezési szintje. Jól illusztrálja ezt,
hogy a nyugalmi indukció bevezető kísérletei során a mágneses fluxusváltozás hatására a vezető
hurokban folyó áramot regisztráljuk. Innen indulva kell eljutnunk a Faraday-féle indukciós
törvényhez, ami már nem a vezetőben folyó áramról, hanem a fluxusváltozás tartományát körbe
ölelő vonal mentén fellépő feszültségről beszél. Kimondhatjuk, hogy az elektromágneses
indukció teljes mélységben történő leírására középiskolai szinten nincs esélyünk. A témakör
olyan széles és a törvényrendszer fogalmilag olyan bonyolult, hogy a középiskolai tárgyalására
egyértelmű ajánlat sem adható. A konkrét döntéseket a tanárnak, illetve a szaktanári
munkaközösségnek kell meghoznia. Ebben segítséget jelenthet, ha az alábbiakban világosan
megfogalmazzuk az indukció témakörének három viszonylag jól körül határolható fogalmi
szintjét a középiskolában. Ezek önmagukban is lezárható képet adnak a jelenségről, így a
középiskolai tanítás számára is alapul szolgálhatnak.
1. Alapszint
Jelenségközpontú, döntően kvalitatív szintű leírás. Ez alig megy túl az általános iskolai
tartalmakon sok kísérleti illusztrációval és jelenség megfigyeléssel, gyakorlati alkalmazási
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példákkal. Az indukció jelenségét alapvetően az indukált áramra vonatkozó törvényként
kezeljük. Továbblépésként esetleg bevezethető az
𝜀𝑖 = −

∆𝛷
∆𝑡

körfeszültség fogalma, ami lehetővé teszi egyszerű alkalmazások (pl. transzformátor),
tárgyalását is. Természetesen a fenti összefüggés megértéséhez szükséges a mágneses fluxus
fogalmának biztos kezelése és a Lenz-törvény ismerete. Az utóbbival kapcsolatban mélyebb
indoklás nélkül arra érdemes korlátozódni, hogy a képletben a negatív előjel azt jelzi, hogy az
indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses terével gátolja az őt keltő hatást.
2. Középszint-általános
A következő fogalmi szinten az indukciót mennyiségileg vizsgáljuk, az állításokat azonban a
kísérletekhez illeszkedve mindig vezetőhurkokra vonatkozóan mondjuk ki. Pontosan
értelmezzük a körfeszültséget és részletesen tárgyaljuk a mágneses fluxus tulajdonságait,
kiszámítási módját, valamint megmutatjuk a Lenz-törvény érvényesülését. Természetesen itt is
hangsúlyt kapnak a gyakorlati alkalmazások.
3. Középszint – emelt
A harmadik fogalmi szinten az elektromágneses indukció jelenségét a változó mágneses tér
körül keletkező elektromos örvénytérre alapozzuk. Hangsúlyozzuk, hogy a változó mágneses
fluxus körül mindig keletkezik elektromos tér, ennek létrejöttéhez nem szükséges vezető
jelenléte. Részletezzük az örvényes elektromos mező tulajdonságait, és foglalkozunk a statikus
elektromos térben definiált potenciál és feszültség fogalom, valamint az örvényes elektromos
térben használt körfeszültség összevetésével. Ezen a szinten a tartalmi lényeget tekintve –
annak konkrét megfogalmazása nélkül is eljuthatunk Maxwell III. törvényéhez.
Mint minden kategorizáció, a fenti felosztás sem szabhat szigorú határokat a szintek között.
Elmondható azonban, hogy a magasabb szintű tárgyalás minden esetben az alacsonyabb szintű
tartalmak ismeretére épülhet. A tanulócsoport adottságaitól, a tanterv időbeosztásától függően
számtalan átmenti megoldás létezhet, a szint megválasztása azonban tantervkészítéskor fontos
lehet a tananyag alapvető tartalmának kiválasztásához.
A felsőfokú továbbtanulásra felkészítő középiskolai osztályokban mindenképpen el kell jutni
az indukciós jelenségek tárgyalásának második szintjéig. Sok esetben ez bővíthető a harmadik
szinthez sorolt örvénytér tulajdonságainak megtárgyalásával is. Az indukció tanítása során az
elméleti ismeretek mellett minden szinten fontos az elmélet gyakorlati hasznosításának
bemutatása is. A cél ez utóbbi esetén is kettős: Diákjainknak egyrészt látniuk kell, hogy a
fizikában felismert természeti törvények ismerte nem önmagáért való, a törvények számos
technikai eszköznek, találmánynak, ipari eljárásnak jelentik jól felismerhető alapját. Ezek
ismeretében várható, hogy a megismert eszközöket is tudatosabban, nagyobb hozzáértéssel
tudjuk napi feladataink során használni. A technikai alkalmazások bemutatásának másik fontos
eredménye, hogy általuk a működésük alapjait adó törvények is mélyebben megérthetők.
Az indukció nehéz elméleti feldolgozáskor a tanár céltudatos vezető szerepének meghatározó
jelentősége van. A témakör a gyakorlati vonatkozású tartalmainak feldolgozásában javasoljuk,
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hogy kiselőadások, kísérleti bemutatók vagy akár összetettebb projekt-feladatok formájában a
diákok aktivitására építsünk.
6.1.2 A nyugalmi indukció tanításának fogalmi nehézségei
A témakör talán legfőbb fogalmi nehézsége, hogy a változó mágneses fluxus által keltett
elektromos térben nem értelmezhető a szokásos értelemben vett potenciál, illetve feszültség.
Az indukált feszültség ún. körfeszültség, ami jelzi, hogy az indukált elektromos tér lényeges
eltéréseket mutat a korábban tanult, forrásos elektromos mezőhöz képest (ahol a mező forrásai
a töltések). Ezek egyik vizuálisan is rögzülő példájaként tekinthető az elektrosztatikus és az
indukált elektromos mező erővonal-szerkezetének eltérése. Az elektrosztatikus tér jellemzésére
definiált erővonalak a pozitív töltéstől a negatív töltéshez mutató görbék, az indukált
elektromos mező erővonalai önmagukba záródó görbék, vagyis ez a tér örvényes. Az örvényes
térben a zárt erővonalak irányítása külön meggondolást kíván. Az erőtér irányát a Lenz-törvény
szabja meg! Az erővonalakat úgy kell irányítani, hogy a zárt erővonal mentén elhelyezett
dróthurokban indukált áram mágneses terének változása ellentétes legyen az indukciót kiváltó
mágneses fluxusváltozás irányával. További lényeges eltérés, hogy míg a sztatikus elektromos
mező konzervatív, (azaz zárt görbén körbe mozgatva a próbatöltést, az elektromos mező
munkája zérus.), az indukált örvényes elektromos mező nem az. (A mező a zárt görbe mentén
körbe mozgatott próbatöltésen minden ciklusban ugyanannyi, összességében a ciklusok
számának növekedésével arányosan növekvő munkát végez.) Az indukált elektromos tér esetén
fontos tisztázni, hogy milyen értelemben beszélhetünk feszültségről, illetve potenciálról.
Hasonlóan nem egyszerű megérteni, mi a lényegi különbség a mozgási indukció és a nyugalmi
indukció között, hiszen a két jelenség gyakran még a tankönyvekben sem különül el. Jól
példázza ezt a váltakozó áramú generátor tárgyalása, ahol vezető keretet (tekercset) forgatunk
mágneses térben. A tekercs mozog (forog), az indukálódó feszültség mégis kiszámítható a
nyugalmi indukció formulája alapján is. Ennek ellenpólusaként említhetjük meg az unipoláris
generátor feszültségének értelmezését, ami csak mozgási indukcióval értelmezhető, hiszen
mágneses fluxusváltozásról nem beszélhetünk.
Sok diák számára problémát jelent az önindukció. Zavarja őket, hogy analógiát látnak az
önindukció jelensége és a Newton III. törvényéhez kapcsolatosan korábban tanultak közt,
amely szerint belső erőkkel nem gyorsíthatók a testek. (Ez utóbbi állítás frappánsan
illusztrálható Münchhausen báró nevetségesen lehetetlen hazugságával. A báró azt állította,
hogy amikor mocsárba süllyedt, akkor saját hajánál fogva kirántotta magát.) Ennek
lehetetlensége alapján a diákok nem értik, miként lehetséges, hogy a tekercs saját áramának
változása visszahat magára a tekercs áramára. Itt kell megértetni a mágneses tér szerepét.
A kölcsönös indukció jelensége hasonlóan próbára teszi a tanulókat. Nehéz megérteni, hogy
egy háztartási fogyasztó bekapcsolása éppen a hálózati transzformátorokban fellépő kölcsönös
indukció révén visszacsatolva vesz ki több energiát az erőmű generátorából.
Nem kevesebb megértési csapdát rejt magában a gyakorlatban kiemelt jelentőségű váltakozó
feszültségű áramkörök fogalomrendszere sem. Itt az áram és az áramforrás fogalma már
nehézséget okozhat. Az áramot a generátor váltakozó feszültsége kelti, aminek hatására a
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szabad elektronok a vezeték hosszában ≈ 10-7m amplitúdóval rezgőmozgást végeznek. A
generátor, mint áramforrás nem ad töltéseket a vezetékbe, a szabad elektronok ide-oda
mozgásuk során gyakorlatilag helyben maradnak. Egyenáramú áramkörben a vezető
ellenállását egyszerűen magyarázzuk azzal, hogy a vándorló elektronok mozgását a fém
kristályrácsa akadályozza (ohmos ellenállás). Az így rögzült „szemléletes” ellenállás-fogalom
nehezen bővíthető a váltakozó áram esetén a tekercs és a kondenzátor „váltóáramú
ellenállásával”. A zavart gyakran még az is fokozza, hogy a fizikai lényegüket tekintve
alapvetően más váltóáramú ellenállásokat az ohmos ellenálláshoz hasonló, de mégis lényeges
eltéréseket is mutató formalizmussal kezeljük.
Az indukció tanításának tartalmi-fogalmi nehézségeire vonatkozó fenti felsorolás korántsem
teljes. Felidézésükkel arra kívánjuk felhívni a tanárok figyelmét, hogy legyenek nyitottak
hasonló megértési nehézségekre. A tanítási folyamat megtervezésekor, különösen a tanórák
menetének átgondolásakor igyekezzenek tekintettel lenni a félreérthető részletekre is. A
problémák egy része megelőzhető, ha a tanár magyarázata során körültekintően fogalmaz. Más
esetekben érdemes közvetlenül ráirányítani a diákok figyelmét a félreérthető részletekre, és
elfogadható megoldást kínálni a problémára.
A fogalmi nehézségek mellett az indukció témakörének tanítását nehezíti az is, hogy a
középiskolában nem áll rendelkezésünkre a jelenségek leírására alkalmas adekvát matematikai
apparátus, nevezetesen a differenciál- és integrálszámítás, illetve a vektoranalízis. Ezek hiányát
úgy lehet/kell áthidalni, hogy speciálisan megválasztott példákban elemi matematikai ismeretek
segítségével jutunk el az eredményhez, amit gyakran puszta közléssel általános érvényű
törvényként megfogalmazva mondunk ki. A tanítási probléma általában kétfelől jelentkezik. A
matematikából gyengébb tanulók számára még az elemi ismerteken alapuló, de mégis speciális
számítások is túlságosan elvontak és nehezen követhetőek. A matematikai beállítású diákok
pedig a speciális esetre kapott eredmények általánosítását tartják túl merésznek és bizonyítás
nélkül, elfogadhatatlannak. Az indukció témakörében a matematikai formalizmus súlyát a
tanárnak az osztály matematikai ismereteihez, és érdeklődéséhez kell igazítania. A kevéssé
érdeklődő osztályok számára az elméleti megközelítésekre szánt időt érdemes megrövidíteni.
Ilyenkor a kísérleti bevezetés után elfogadható megoldást jelenthet, ha a törvények szavakban
történő megfogalmazása után egyszerűen közöljük a matematikai formulákat, majd jól
kiválasztott példákon bemutatjuk alkalmazásukat és így alátámasztjuk használhatóságukat és
széles körű érvényességüket. Ez utóbbi úgy tehető meg, hogy olyan jelenséghez kötődő
problémát választunk példaként, ami szertári eszközkészletünkkel bemutatható. A példa adatait
meglévő eszközeinkhez illesztjük, majd a közölt formulát használva számítjuk ki az eredményt,
amit ezután egyszerű méréssel is igazolunk.
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6.2. Nyugalmi indukció témakörének feldolgozása a középiskolában
6.2.1. A nyugalmi indukció alapjelensége
Az nyugalmi indukció középiskolai tárgyalását – bármilyen absztrakciós szintig is kívánunk
eljutni a témakörben – induktív felépítéssel kell megvalósítanunk. Bevezetésként a jelenség
kísérleti bemutatásából érdemes kiindulni, így az indukciós törvényt először az indukált áramra
vonatkozóan fogalmazzuk meg. Lényegében Michael Faraday történelmi kísérlete jelentheti a
kiindulási pontot. (Érdemes megjegyezni, hogy a történelmi kísérletek megismétlése érdekli a
diákokat. Az ilyen kísérleteket sokszor azok is megjegyzik, akik a kifejezetten humán
érdeklődésűek)

Faraday kísérlete
Faraday hitt abban, hogy a természettörvényekben szimmetria van.
Ha tehát az elektromos mező hatására mozgó töltések maguk körül
mágneses teret gerjesztenek, úgy igaz kell legyen az is, hogy a
mágneses hatására elektromos mezőnek, illetve áramnak kell
keletkeznie. Feltételezésének igazolására Faraday sok kísérletet
végzett, de azok sokáig csak kudarcot hoztak. A mintegy 10 évnyi
munka eredménytelenségét Faraday maga azzal magyarázta, hogy
az alkalmazott mágnes tér nem elég erős, ezért erőfeszítéseit a
mágneses hatás növelésére koncentrálta. Ennek során kör alakú
zárt vasgyűrűre réz drótból két különálló sokmenetes tekercset
készített (a meneteket szurokkal és vászon csíkokkal szigetelte el).
Az egyik tekercset, amit eredeti cikkében (A)-val jelölt, sok
elektródás galvántelephez kapcsolta, a másik tekercset (B)
mágnestűs galvanométeren keresztül rövidre zárta. Feltételezte, hogy az áram hatására
elektromágnessé váló A tekercs terét a vasmag közvetlenül a B tekercs meneteihez vezeti. A
sok menet által megsokszorozódik a mágneses hatás és így sikerül áramot kimutatni a rövidre
zárt B tekercsben. Az A tekercsben tartósan folyó áram esetén azonban a műszer a B tekercsben
semmit nem mutatott. Szerencsére Faraday észrevette, hogy a mágnestűs galvanométer a B
tekercsben kis áramlökést jelez abban a pillanatban, amikor az A elektromágnes áramát
bekapcsolja, és ellenkező irányú áramlökést amikor kikapcsolja. Ebből arra következtetett,
hogy csak a mágneses tér változásának van elektromos teret keltő hatása, az állandó mágneses
térnek ilyen hatása nincs.

6.1. ábra: Faraday által (bal) használt tekercs, (közép) sajátkezű rajza és (jobb) sematikus kísérleti elrendezése
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Faraday történelmi kísérlete, több hasonlóan tanulságos kiegészítő indukciós kísérlettel együtt,
az átlagos iskolák szertári eszközeivel elvégezhető.

Demonstrációs kísérletek a nyugalmi indukció
tanításához (EI2.)
Részletek >>>

6.2.2. Faraday-féle indukciós törvény
Indukált áram zárt vezető hurok és rövidre zárt tekercs esetén
A mellékletben leírt kísérletekben a zárt vezető hurokban (vagy tekercsben) indukált áram
megfigyelésére összpontosítottunk. A kísérleti tapasztalatokat így az indukált áramra
vonatkozóan állapíthatjuk meg. Eszerint: Az indukált áram arányos a hurok által körülfogott
mágneses fluxus változási sebességével (∆𝛷/∆𝑡), továbbá fordítottan arányos a zárt vezető
hurok R ohmos ellenállásával. (A mágneses fluxus változási sebességét a primer tekercs
áramának változási sebessége határozza meg.) A zárt hurokban indukálódó áram iránya a
fluxusváltozás irányától függ, nevezetesen a keletkező áram iránya olyan, hogy mágneses
hatása akadályozza a primer áram változása miatt bekövetkező fluxusváltozást. (Ez utóbbi
tapasztalatot, mint Lenz-törvényét ismerjük, a korábban már tárgyalt mozgási indukció
kapcsán.) Az indukciós törvényben szereplő negatív előjel fejezi ki Lenz-törvényét.
A Lenz-törvényből adódó áramirány megállapítása már ebben az egyszerű esetben is sokféle
kvalitatív megfontolásra ad alkalmat. A következő melléklet ilyen feladatsort mutat be.
Az indukált áram tehát egyetlen zárt hurok esetén az:
𝐼=−

∆𝛷 1
∙
∆𝑡 𝑅

N menetes zárt tekercs esetén:
𝐼 =−𝑁

∆𝛷 1
∙
∆𝑡 𝑅𝑁

Az indukált áramra vonatkozó kísérletek és a belőlük levont következtetések még egy fontos
kiegészítésre szorulnak. Az eddigiek során olyan kísérleteket végeztünk, ahol a vezeték, amiben
az áram indukálódott, változó mágneses mezőben, vagy annak épp a határán volt. Ez gyakran
azt a téves elképzelést vonja maga után, hogy indukció esetén a vezetőnek, amiben az áram
indukálódik, benne kell lennie a változó mágneses térben. Valójában ez nem szükséges!
Egyszerű kísérlettel megmutatható, hogy a vezeték lehet a mágneses tér tartományán kívül is,
lényeges azonban, hogy a vezető hurok, ha távolról is, de körül ölelje a fluxus-változás
tartományát.
Az ezt bizonyító kísérlet csak kis változtatást kíván Faraday eredeti kísérletén. Az összeállítást
az ábra vázlatrajza mutatja.
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6.2. ábra: A változó fluxus-tartományt körül fogó, tetszőleges nagyságú és alakú vezető hurokban áram
indukálódik

A módosított kísérletben a zárt vasmagon változatlan marad a „primer” tekercs a teleppel és a
kapcsolóval, de a vasmagra szorosan illeszkedő „szekunder” tekercset nagy átmérőjű vezető
hurok helyettesíti, amihez árammérőt csatlakoztattunk. A primer tekercs mágneses terét a
vasmag magába sűríti. A nagyméretű vezető hurok drótja nincs mágneses térben csak távolról
lazán körülöleli a fluxust magába záró vasmagot. A primer tekercs ki és bekapcsolásakor a
fluxusváltozást körbevevő vezetékben így is indukálódik áram. Az indukált áram független a
hurok pontos helyzetétől, geometriai alakjától és nagyságától is. Egyedül az a fontos, hogy a
hurok vonalára, mint határra illesztett képzeletbeli felületen a változó mágneses tér erővonalai
áthaladjanak. A változó mágneses mező induktív hatása tehát a változó fluxusú tartományon
kívül is érvényesül és az indukált elektromotoros erő bármely, a változó fluxust körülvevő zárt
görbére értelmezhető. Ha bármely ilyen zárt görbe mentén zárt vezető huzalt helyezünk el,
áramot észlelhetünk.

Kiegészítő tanári háttérismeretek az indukciófluxus tanításához (EI3.)
Részletek >>>

Az indukált elektromotoros erő, indukált feszültség
Az indukció jelenségét a korábbi kísérletek során, mint a mágneses fluxusváltozás hatására zárt
vezetőben folyó indukált áramot vizsgáltuk. A zárt vezető hurokban körben mozgó töltéseket
szükségszerűen elektromos erőknek kell mozgatniuk. A mágneses fluxus változásának
elsődleges hatása tehát elektromos mező keltése. Ezért célszerű az indukciós törvény árammal
kifejezett alakját az elektromos térre jellemző mennyiséggel kifejezni. Ez egyszerűen
megtehető, ha a fentebb felírt indukciós formulát átrendezzük és az indukciós áramot a
körvezető ellenállásával szorozva bevezetjük az indukált elektromotoros feszültség (εi )
fogalmát
𝜀𝑖 = 𝐼𝑅
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Az indukált elektromotoros feszültség analóg fogalom a galvánelemek jellemzőjeként
bevezetett elektromotoros feszültség/erő fogalmával. Azt a külső hatást jellemzi, ami az
áramkörben létrehozza a folyamatos töltésmozgást.
A Faraday-féle indukciós törvény szerint az indukált elektromos mező jellemzését adó indukált
elektromotoros erő matematikai alakja vezető hurokra:
𝜀𝑖 = −

∆𝛷
∆𝑡

A N menetű tekercs mágneses terét pedig az adott árammal átfolyt N darab egymás mellé
helyezett hurok terének szuperpozíciója adja:
𝜀𝑖 = −𝑁

∆𝛷
∆𝑡

Az indukált elektromotoros erő ugyanazt a szerepet tölti be, mint az áramkörbe iktatott telepek.
Ez a telep azonban nem lokalizálható az áramkör valamelyik helyére, a zárt áramköri hurokban
elosztva kell elképzelni.
Megjegyzés:
-

Ha eddig eljutottunk a nyugalmi indukció tárgyalásában, akkor tárgyalni tudjuk az
elektromos áramköröket, a váltakozó áramot, a transzformátort, tehát lényegében a
teljes elektromágnességtan kvázisztatikus részét. A témakör itt akár le is zárható.
Magasabb szintű továbblépésként az indukció kérdéskörének fogalmilag legnehezebb
részével, az elektromos örvénytérrel kell foglalkozni.

6.2.3. Az elektromágneses indukció és az elektromos örvénytér
Az elektromos áramot az eddigiekben mindig a töltésekre ható elektromos térből származó erő
hozta létre, az indukált áram esetén is feltételezhetjük, hogy a változó mágneses fluxus körül a
vezetőben elektromos mező keletkezik. Ez a mező azonban – a kísérleti tapasztalatok szerint –
lényegesen különbözik az elektrosztatikában tárgyalt (töltések által keltett) elektrosztatikus
tértől. Az indukált elektromos térnek (mezőnek) nincsenek forrás-töltései. Az erőteret jellemző
elektromos erővonalak önmagukba záródó görbék. Ezt úgy szokás kifejezni, hogy az ilyen
elektromos tér örvényes. Ha az indukált elektromos mező szabad töltéshordozókat tartalmazó
fémes anyagban jön létre, a zárt erővonalakat követve önmagában záródó áram indul meg a
körben. A töltések zárt görbén történő mozgása során az elektromos mező a ciklusok számának
növekedésével folyamatosan növekvő munkát végez. Amint az elektrosztatikából tudjuk az
ilyen mező nem konzervatív, ezért nem definiálható benne potenciál, illetve feszültség.
Feltételezhetjük azonban, hogy a változó mágneses fluxus körül vezető jelenléte nélkül is
létrejön a zárt elektromos térerősség vonalakkal jellemezhető elektromos mező. (Hasonlóan az
elektrosztatikai térhez, ami akkor is létezik, ha nem detektáljuk próbatöltésekkel.) A változó
mágneses fluxus alapvető hatása az, hogy maga körül örvényes teret hoz létre.
A feszültség kérdése az örvényes mezőben fogalmilag nagyon nehéz. Átlagos osztályokban, ha
a diákok nem vetik fel a mező két pontja között mérhető feszültség kérdését, akkor célszerű
megmaradnunk a körfeszültség fogalmánál, amit az áramkörök tárgyalásában jól
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használhatunk. Érdeklődő, és nagyobb fizika óraszámú osztályokban azonban érdemes a
kérdést kiélezni. Komoly meglepetést kelt, ha megmutatjuk, hogy az örvényes mező két pontja
között mért feszültség értéke attól függ, hogy a feszültségmérőt hogyan helyeztük el.
Illusztrációként a következő kísérlet bemutatását, illetve a kapcsolódó feladat megoldását
javasoljuk:
Helyezzünk 300 menetes tekercsbe hosszú egyenes vasmagot, majd a tekercs fölé a vasmagra
húzzunk vízszintes síkú, négyzet alakú vezető hurkot! A négyzet minden éle 10 k ellenállású.
Hozzunk létre a vasmagban változó mágneses fluxust! Praktikusan ezt úgy tehetjük meg, hogy
a tekercset pl. 200 V-os 50 Hz-es váltófeszültségre kapcsoljuk! Kapcsoljunk váltóáramú
feszültségmérő műszert az ellenállásnégyzet egyik oldalsó ellenállásának két végpontja közé,
Az a) ábrán legyen e két pont a négyzet A és B betűkkel jelölt két sarokpontja!

6.3. ábra: Az elektromos örvénytérre vonatkozó figyelem felkeltő kísérlet

Miután a mutató állását leolvastuk, a műszert a vasmag felett átemelve helyezzük át a vasmag
másik oldalára (lásd ábra)! Meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy a műszer áthelyezésével az AB
pontok közt mért feszültség értéke megváltozik, közel háromszorosára nő.
A kísérlet eredménye meglepő, mert ellenkezik az egyenáramú körökre vonatkozó
tapasztalatunkkal. Ez utóbbi alapján a feszültségmérő kétféle elhelyezése nem befolyásolhatná
a két pont közötti feszültséget. (Ez utóbbit kísérletileg is érdemes igazolni. Ismételjük meg a
feszültségmérést az ellenállás-négyzeten úgy is, ha a körben egyenfeszültségű telep kelti az
áramot! Az egyenáramú kísérlet kapcsolási rajzát az ábrák mutatják.
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6.4. ábra: Az egyenáramú körben a műszer helyzete nem befolyásolja a mért feszültségértéket

A kísérlet tapasztalata igazolja várakozásunkat, az ellenállás A és B pontjai közt mért feszültség
nem függ a mérőműszer helyzetétől. A váltakozó áramú kísérlet és az egyenáramú változat
különböző eredményének magyarázatát abban kell keresnünk, hogy a telep elektromos tere és
a változó indukciófluxus által keltett elektromos tér alapvetően különböző. A telep elektromos
tere konzervatív, az indukált elektromos tér azonban örvényes, a konzervatív tér két pontja közt
egyértelműen meghatározható a feszültség, örvényes térben két pont közti feszültségről nem
beszélhetünk, csak körfeszültségről.
A leírt kísérlet alapszinten önmagában is értékes. Látványosan felhívja a figyelmet a sztatikus
és az indukált elektromos tér különbségére. A kísérlet természetesen akkor tehető igazán
szemléletformálóvá, ha a jelenséghez magyarázatot, illetve ez utóbbit alátámasztó számítást is
kapcsolunk. A fenti kísérlet részletes mennyiségi tárgyalását fakultatív kiegészítő anyagként
feladatmegoldás formájában ajánljuk.

Tanulságos feladat az indukált elektromos mező körfeszültségének
tárgyalásához (EI4.)
Részletek >>>

Az elektromos örvénytér szerepe nem zárt vezető körben
A korábbiakban zárt vezető hurokban, rövidre zárt tekercsben vizsgáltuk a mágneses
fluxusváltozás során a körben folyó áramot, illetve az azt hajtó indukált elektromotoros erőt.
Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a fluxusváltozást körülölelő drót hurkot felvágjuk!
A hurokban mozgó töltések a körvezető vágási felületén nem tudnak átjutni, ott feltorlódnak.
A feltorlódó töltések elektrosztatikus teret keltenek, ami ellentétes hatást gyakorol a töltésekre,
mint az indukció. A töltésmozgás addig tart, amíg a feltorlódott töltések elektrosztatikus tere
nem kompenzálja a fémben indukált elektromos térerősség hatását. Amikor a vezető belsejében
a töltések már nem mozognak, akkor a fémben az eredő térerősség zérus. Az indukált
elektromos tér és a fémben létrejövő megosztás miatt keletkező elektrosztatikus tér hatása
kiegyenlíti egymást.
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A fémes vezetőn kívül ugyanaz történik, mint a fémes vezetőn belül. A feltorlódott töltések
elektrosztatikus tere és az elektromos örvénytérből adódó tér szuperponálódik. A vezetőn kívül
azonban nem mondható meg egyszerűen, hogy a szuperpozíció mekkora teret eredményez.
Megjegyzés:
-

Innen már egyetlen lépés Maxwell III. egyenletének kimondása, a nyugalmi indukció
tárgyalása azonban az elektromos örvényerősség matematikai megfogalmazása nélkül
is teljessé tehető.

6.2.4. Örvényáramok
Változó mágneses térben lévő fém-tömbök, vastag lemezek anyagában a zárt vezetőhöz
hasonlóan örvényes elektromos tér indukálódik, aminek hatására a fém szabad töltései
mozgásba jönnek. Így önmagukba záródó áramhurkok – ún. „örvényáramok” – alakulnak ki.
Mivel a fémek fajlagos ellenállása kicsi, az örvényáramok erőssége jelentős lehet. A nagy
áramerősség következtében az örvényáramok Joule-hő formájában számottevő energiát
disszipálhatnak, illetve jelentős saját mágneses mezőt keltenek. Az örvényáramok e kettős
hatása a technikában lehet káros (pl. energiaveszteségek), de lehet hasznosítható is. Az
örvényáramok hatását egyszerű látványos kísérletekkel mutathatjuk be fizikaórán, kiemelve a
bemutatott jelenség technikai vonatkozásait.

Demonstrációs kísérletek az
hatásainak bemutatására (EI5.)

örvényáramok
Részletek >>>

Az örvényáramok gyakorlati hasznosítása (EI6.)
Részletek >>>

Lebegő mágnesvasút: az elektromágnesek speciális alkalmazása (EI7.)
Részletek >>>

6.2.5. Kölcsönös indukció
A kölcsönös indukcióval kapcsolatos kísérletekhez két tekercset használunk. Úgy helyezzük el
őket, hogy kölcsönösen egymás mágneses terében legyenek. A kísérletekben az egyik ún.
primer tekercs arra szolgál, hogy benne változó elektromos áramot hozzunk létre, aminek
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változó mágneses tere a másik ún. szekunder tekercsre is kiterjed. A mágneses fluxus
átvezetését a két tekercs közös vasmagja biztosítja.
Ez azt jelenti, hogy nem csupán a primer tekercs hat a szekunder tekercsre, hanem amennyiben
a szekunder körben nem elhanyagolható áram folyik, akkor ez az áram – saját mágneses tere
révén – visszahat a primer tekercsre is. Ilyenkor beszélünk kölcsönös indukcióról. A kölcsönös
indukció a gyakorlati elektromosság területén fontos (például a transzformátor
energiaátadásában meghatározó). Mivel kvantitatív tárgyalása az átlagos középiskolások
számára túlságosan elvont és nehéz, ezért a törzsanyagban a csak kvalitatív szinten, és néhány
speciális alkalmazást megemlítve foglalkozunk vele. A témakör részletesebb tárgyalása a
fizika, illetve műszaki érdeklődésűek számára tartott kiegészítő foglalkozások programjaként
ajánlott.

Kölcsönös indukció szakköri feldolgozása (EI8.)

Részletek >>>

6.2.6. Önindukció
A Faraday-féle indukciós törvény kimondja, hogy mágneses fluxusváltozás hatására
elektromos mező indukálódik. Ez akkor is igaz, ha a változó fluxus a tekercs saját mágneses
terének változása miatt jön létre. A nyugalmi indukciónak ezt az esetét – megkülönböztetésül
– önindukciónak nevezzük. Az önindukciónak alapvető szerepe van a gyakorlati
elektromosságtanban, kiemelten a váltakozó áramú hálózatokban és az elektronikában.
A fizika tanítása során az új jelenségek tárgyalását kísérleti bemutatóval indítjuk és a jelenség
kvantitatív tárgyalását kísérletekre építjük. Az önindukció tárgyalása esetén a szokásos utat
célszerű megfordítani. Mivel az önindukció nem alapvetően új jelenség, hanem a már tanult
elektromágneses indukciónak speciális esete, érdemes előbb a Faraday-féle indukciós törvényt
alkalmazva meghatározni az önindukciós feszültséget, majd ezután kísérletekkel bemutatni (és
azonnal értelmezni is) a tapasztalatokat.
Az indukciós törvény szerint a tekercsekben indukált feszültséget a tekercs fluxusváltozásának
sebessége határozza meg. Önindukció esetén is ezt a törvényt alkalmazzuk, figyelembe véve,
hogy a fluxus változásában a tekercs saját mágneses terének változása játszik szerepet:
𝜀ö𝑖 = −𝑁

∆𝛷
∆(𝐵𝐴)
= −𝑁
∆𝑡
∆𝑡

A tekercs mágneses terét (indukcióvektorát) a tekercs paraméterei és az áram határozza meg.
A mágneses tér változását az áram változása okozza, a tér változása arányos az áram
változásával:
𝐵 = −𝜇

𝑁𝐼
,
𝑙

∆𝐵 = −𝜇
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𝑁∆𝐼
𝑙

Mindezeket figyelembe véve
∆𝛷
∆𝐵𝐴
𝑁 2 𝐴 ∆𝐼
∆𝐼
𝜀ö𝑖 = −𝑁
= −𝑁
= −𝜇
∙
= −𝐿 ∙
∆𝑡
∆𝑡
𝑙 ∆𝑡
∆𝑡
Az egyenes tekercsben fellépő önindukciós feszültség értékét a tekercs áramának változási
sebessége, továbbá a tekercs paraméterei (N menetszám, A keresztmetszet, l hosszúság) és a
tekercset kitöltő közeg mágneses permeabilitása (𝜇) határozza meg. A tekercs jellemzőit
egyetlen állandóban foglalhatjuk össze, és a tekercs önindukciós együtthatójának nevezzük. Az
önindukciós együttható jele L.
𝐿=𝜇
Az önindukciós együttható mértékegysége 1

𝑁2𝐴
𝑙

Vs
A

= 1 henry, (jele H). A tekercs önindukciós

együtthatója méréssel is meghatározható. Ennek egyik lehetséges módja, ha a kölcsönös
indukció tárgyalásánál leírt eljárást követjük, de a két egyforma tekercset zárt vasmagon
vizsgáljuk.
Az önindukció jelenségét számos iskolai kísérlettel szemléltethetjük. Az önindukció a legtöbb
kísérletben azzal kapcsolatos, hogy a tekercs a tekercs saját mágneses terének változásával
szemben „ellenállást”, késleltető hatást fejt ki.

Demonstrációs kísérletek az önindukció bemutatására (EI9.)
Részletek >>>

A mozgási és a nyugalmi indukció összevetése (EI10.)
Részletek >>>

6.3. A mágneses tér energiaviszonyai
Az elektromágnesesség tanítása során kiemelt feladat, az elektromos és mágneses mezők
anyagi valóságának hangsúlyozása. Az energia az anyag elválaszthatatlan tulajdonsága, egyik
attribútuma, az energia és a mezők összekapcsolása ezért szemléletformálóan fontos. A mező
energiájának általános szintű kvantitatív tárgyalása a középiskolában nem járható. Alapszinten
ezért megelégszünk a kísérleti bevezetéssel és a rá alapozott kvalitatív szintű fogalmi
tényközléssel. Emelt szinten a legegyszerűbb szerkezetű homogén mezők esetére szorítkozva
mennyiségileg is foglalkozunk az energiával. Ez a megközelítési mód egyaránt használható az
elektrosztatikus mező és a mágneses mező esetében is. Az elektromos mező energiasűrűségét
a síkkondenzátor homogén elektromos terében, a mágneses mező energiasűrűségét a szolenoid
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homogén mágneses terében értelmezzük. A tanítás bevezető szintjén hasonló módszertani
megközelítésben, de külön-külön foglalkozunk a két témával. (Természetesen az utóbb tárgyalt
mágneses energia esetén érdemes felhívnia figyelmet a korábban tárgyalt elektromos térrel
mutatkozó párhuzamra.) A kétféle mező energiájának lényegi összekapcsolására az
elektromágneses hullámok témakörében kerül sor, amikor az elektromágneses sugárzás
energiáját tárgyaljuk.
6.3.1. Az önindukciós tekercs energiája
Az indukciós tekercset tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása során
megfigyeltük, hogy az áram változása nem pillanatszerű. Bekapcsoláskor az indukciós tekercs
késlelteti az áram gyors megindulását, kikapcsoláskor rövid ideig még fenntartja az áramot. A
jelenséget az előbbiekben az önindukciós feszültség hatásával magyaráztuk. Ugyanez a kísérlet
– energetikai szempontból vizsgálva azt jelzi, hogy a mágneses térnek energiája van. Az
indukciós tekercs mágneses terének kiépülése során a telep munkát végez, az energia az
indukciós tekercs – illetve a mágneses mező – energiájaként tárolódik. Amikor a telepet
lekapcsolva az indukciós tekercs rövid ideig még fenntartja az áramot, a mágneses tér
fokozatosan csökkenő energiája fedezi a munkát, ami a vezeték ellenállása miatt a
töltéshordozók mozgásához szükséges. A mágneses tér energiája végül is a vezetékben Joulehőként disszipálódik és a vezeték és környezete belső energiájává alakul.
A témakör órai feldolgozását a kísérlet bemutatásával célszerű kezdeni. Az iskolai
transzformátorkészlet 600 menetes tekercsét zárt vasmagra húzzuk, majd 3,5 V névleges
feszültségű 0,2 A terhelésű zsebizzó, 1 A terhelhetőségű szilícium-dióda, áramérő műszer,
Morse-kapcsoló és 4,5 V-os laposelem felhasználásával összeállítjuk az ábrán bemutatott
kapcsolást. (Az izzóval sorba kötött dióda szerepe annyi, hogy biztosítja a telep pillanatszerű
lekapcsolását).

6.5. ábra: Kísérleti összeállítás

A kísérletet a kapcsoló zárásával indítjuk. A telephez csatlakozó műszer mutatójának kitérése
jelzi, hogy a tekercs körében áram folyik, bár a lámpa nem ég. (A dióda záróirányú bekötése
miatt nem folyik áram az izzón keresztül.) Szakítsuk meg a tekercs áramkörét! A tekercsben
indukálódó feszültség a változás ellen dolgozva rövid ideig még fenntartja az eredeti irányú
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áramot a tekercsben. Az önindukciós feszültség által hajtott áram köre a tekerccsel
párhuzamosan kötött izzólámpán és a nyitó irányú diódán keresztül záródik. Az áram hatására
az izzó világít. Az alapjelenség a már megismert önindukcióval magyarázható: a telep
kikapcsolása után a tekercs önindukciós feszültsége hajtja tovább az áramot a tekercs körében.
A kísérlet kapcsán azonban új kérdés is felvethető: honnan származik az elektromos energia,
ami az izzólámpát működteti? A telep kikapcsolása után az áramot az indukciós tekercs tartja
fent a körben. Könnyen elfogadható, hogy az áram munkavégző képességét is a mágneses
tekercs biztosítja. Az önindukciós tekercs mágneses tere tehát energiával rendelkezik, ami az
lámpa elektromos munkáját fedezi. Itt érdemes felidézni, hogy korábbi kísérletünk során már
tapasztaltuk, hogy az áram fokozatosan nő fel a tekercsben. Az áram fokozatos növekedése a
mágneses mező térintenzitásának növekedésével jár. Miközben a mágnes mező fokozatosan
felépül, az áramot hajtó telep elektromos munkát végez. A mágneses tér létrehozásához tehát
munkavégzés szükséges, a kiépült mágneses mezőnek energiája van, A mágneses mező,
leépülése során, elektromos munkát tud végezni.
A fizika iránt kevésbé érdeklődő középiskolai osztályokban a fenti kísérlet tapasztalata, és a
hozzá fűzhető magyarázat, elegendő lehet a mágnes tér energiájának kvalitatív szintű fogalmi
bevezetéséhez. Ezt esetleg kiegészíthetjük a mágneses energiasűrűség függvénytáblázatokban
is megtalálható képletének megadásával és értelmezésével.
6.3.2. A mágneses mező energiasűrűsége
Az önindukciós tekercsben az áram bekapcsolása után fokozatosan erősödve épül fel a
mágneses mező. Energia a mező felépüléséhez szükséges, tehát nem a tekercshez, mint
eszközhöz köthető, hanem a mágneses mezőhöz. Mivel a mágneses mező általában nem
homogén, a mező különböző tértartományai más-más mértékben járulnak hozzá a tér
energiájához. A mágneses mező különböző tartományait ilyenkor a lokális mágneses
energiasűrűsége jellemzi. (A lokális energiasűrűség fogalmi meghatározására a mágneses teret
olyan tér-tartományokra kell felosztani, amelyben a mágneses mező már közel homogénnek
tekinthető, majd e tértartomány mező-energiáját osztjuk a tartomány térfogatával.
Természetesen az energiasűrűség nem független a mező jellemzésére korábban már bevezetett
B mágneses indukciótól, annak négyzetével arányos. A fizikát alap óraszámban tanuló
középiskolai osztályokban megelégszünk a mágneses mező energiájának kísérleti
érzékeltetésével és az energiasűrűség kvalitatív fogalmával. A mágneses mező energiájának
tanítása során érdemes felidézni az elektromos mező energiájára vonatkozóan korábbiakban
tanultakat. A hasonlóságok kiemelése egyszerre segíti a korábbiakban tanultak elmélyítését és
az új anyag megértését. Itt fontos megemlíteni, hogy az elektromos és mágneses mező energiája
azért fontos, mert nélküle nem érthető az elektromágneses hullámokban terjedő energia (pl. a
Napból a világűrön keresztül a Földünkre jutó sugárzási energia) értelmezése sem.
A fizika iránt érdeklődő osztályok, fakultatív tanulócsoportok számára a szolenoid energiájának
mennyiségi tárgyalásához kapcsolódva számítással célszerű bevezetni a mágneses mező
energiasűrűségének fogalmát, illetve az energiasűrűséget jellemző formulát. Az mágneses
energiasűrűség emelt szintű bevezetése során itt is érdemes felidézni a korábban tárgyalt
elektromos tér energiáját, illetve energiasűrűségét. A két témakör tárgyalása hasonló abban,
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hogy mindkét esetben a homogén tér speciális esetére vonatkozó számításokkal vezetjük le az
energiasűrűséget, amit ezután általános érvényűnek fogadunk el.

A mágneses tér energiaviszonyainak emelt szintű középiskolai
tárgyalása (EI11.)
Részletek >>>

511

7. VÁLTÓÁRAMÚ ELEKTROMOS HÁLÓZAT
Az elektromágnesség alapjelenségeinek és az őket rendszerbe foglaló fizikai törvényeknek a
megismertetése mellett a fizikatanítás fontos feladata az alkalmazások bemutatása is.
Mindennapi technikánk – az iparban és a háztartásokban egyaránt – elektromos energia
használatán alapszik. Az elektromos energiaellátást váltakozó feszültségű elektromos hálózat
biztosítja. A középiskolai fizika törzsanyag fontos része, hogy megismertesse a diákokkal az
elektromos energia előállításának, szállításának és gyakorlati felhasználásának fizikai alapjait.
Feldolgozásának részletessége az osztály érdeklődésétől és a rendelkezésre álló időkeretektől
függően bővíthető.
Az elektromos energia a 19. század végétől vált elérhetővé, a nagyobb városokban. Az
elektromos energiát az igények szerint, egyenáramú generátorokkal állították elő. A korai
lokális hálózatok 110 V-os egyenfeszültséget biztosítottak a felhasználók számára. Az
energiahálózat bővítésének lényeges technikai akadálya volt, hogy a kisfeszültségű
egyenáramú hálózaton csak jelentős energiaveszteséggel lehetett az energiát nagyobb
távolságra eljuttatni. A szállítási energiaveszteséget a feszültség megnövelésével lehetett volna
csökkenteni, de az a felhasználói oldalon jelentett volna biztonsági kockázatot. A megoldást és
ezzel az elektromos energia gazdaságos felhasználását a budapesti Ganz-gyár három magyar
mérnökének (Bláthy Otto, Déri Miksa és Zipernovszky Károly) találmánya, a transzformátor
jelentette. A nyugalmi indukció elvén működő transzformátor lehetővé tette, hogy a váltakozó
feszültség nagyságát az aktuális elvárásoknak megfelelően egyszerűen megváltoztassák,
növeljék vagy csökkentsék. A távvezetékek feszültségét így megnövelték, majd a felhasználás
helyén, vagy ahhoz közel lecsökkentették. Mivel a transzformátor csak váltakozó áram esetén
használható, rohamosan terjedt és hamar kizárólagossá vált a váltakozó feszültségű elektromos
energiahálózat. Ahol a felhasználónak egyenfeszültségre van szüksége (pl. számos elektronikai
eszköz működtetése esetén) ott a váltakozó feszültséget a helyszínen egyenfeszültséggé
alakítják át.

7.1. A szinuszos váltakozó feszültség előállítása, jellemzése
A mágneses térben forgatott vezető keret (tekercs) kivezetései közt indukálódó szinuszosan
váltakozó feszültség keletkezése a mozgási indukció tanulságos esete. Az indukált feszültség a
mágneses térben a vezetővel együtt mozgó töltésekre ható Lorentz-erővel magyarázható (lásd:
jegyzet második kötetének 5.6.2. pontja).
A jelenség magyarázatának másik lehetséges módja, ha a Faraday-féle indukciós törvényből
indulunk ki. A homogén mágneses térben egyenletesen forgatott kereten (tekercsen) átmenő
mágneses fluxus a forgás során folyamatosan változik. A fluxust a forgó keret területének a
mágneses erővonalakra merőleges (változó nagyságú) vetületére kell számolni.
A levezetést az ábra illusztrálja.
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’
7.1. ábra: A váltakozó áramú generátor modellje

𝑈𝑖𝑛𝑑 = −

𝑈𝑖𝑛𝑑 = −

𝑁∆𝜙
Δ𝑡

𝑁𝐵∆(𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)
Δ𝑡

𝑈𝑖𝑛𝑑 = 𝑁𝐵𝐴𝜔 ∙ sin (𝜔𝑡)
𝑈𝑖𝑛𝑑 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ sin (𝜔𝑡)
A tanítás során a nehézséget a diákok számára többnyire a deriválás ismeretének hiánya okozza,
nevezetesen a keret indukcióvektorra merőleges vetületét megadó 𝐴 ∙ cos (𝜔𝑡) függvény idő
szerinti változásának meghatározása (A probléma tárgyalásakor érdemes felidézni a rezgések
kinematikájában a forgásszögek változási sebességére alkalmazott megoldást, amit a váltakozó
feszültség vonatkozásában kísérletileg is megerősíthetünk, ha bemutatjuk a fenti ábrán vázolt
váltóáramú generátor működő demonstrációs modelljét. A generátor tekercsét lassan forgatva
megfigyelhető, hogy az indukált feszültséget mutató műszer kitérése akkor maximális, amikor
a fluxus pillanatnyi értéke zérus, azaz a tekercs meneteinek síkja párhuzamos a mágneses
indukcióvonalakkal, illetve a műszer kitérése zérus, amikor a tekercs éppen merőleges a
mágneses erővonalakra.
A tanórán a szinuszosan váltakozó feszültség formulájának felírása után feltétlen szükséges a
képletben szereplő mennyiségek jelentésének és szerepének hangsúlyozása. A bevezetés során
célszerű felhívni a diákok figyelmét, hogy a generátor lassú forgatásakor a feszültségmérő
követi a feszültség pillanatnyi értékének ingadozását. A fordulatszám növelésével, a mutató
tehetetlensége miatt, a mutató periodikus ingadozása egyre kevésbé figyelhető meg. Az
egyenáramú Deprez-műszer a hálózati váltakozó feszültség 50 Hz-es frekvenciáján
gyakorlatilag már nem mutat feszültséget.
Ohm törvénye a váltakozó feszültségű áramkörben is érvényes. A szinuszosan váltakozó
feszültséget ohmos ellenállású fogyasztóra kapcsolva, az áram pillanatnyi értéke a feszültség
pillanatnyi értékével arányos. Ez kísérlettel is megerősíthető, ha a fent leírt, lassan forgatott
513

demonstrációs generátort árammérővel sorba kapcsolt ohmos ellenállással terheljük. Figyeljük
egyszerre a generátor pólusai közé kapcsolt feszültségmérő és a terhelő ellenállással sorba
kötött árammérő mutatójának mozgását! A két műszer mutatója azonos fázisban egyszerre
mozog.
Az áram és a feszültség hányadosa minden időpillanatban állandó érték, ami a fogyasztó ohmos
ellenállásának felel meg. A modell-kísérletben a kitérések csúcsértékeit leolvasva elfogadható
hibával adódik a terhelő ellenállás névértéke.

Demonstrációs kísérletek
előállítására (EI12.)

a

váltakozó

feszültség

Részletek >>>

7.2. A váltakozó áram teljesítménye, effektív értékek
Kézenfekvő, hogy a váltakozó feszültségű hálózatok esetén a pillanatszerűen változó
feszültség- és áramértéket valamilyen átlagértékkel helyettesítsük. Mivel a legegyszerűbbnek
tűnő időátlag minden periódusra zérus, mást kell keresnünk. Jó megoldáshoz vezet, ha a
váltakozó áram tulajdonságait az egyenáramhoz hasonlítva tárgyaljuk. Alapvető hasonlóság
ismerhető fel ugyanis az egyenáram és a váltakozó áram hőhatásában: ohmos ellenállású
vezeték mindkét áram hatására melegszik. Határozzuk meg, hogy adott R ohmos ellenálláson
a váltakozó áram t időtartam alatt mennyi hőt fejleszt, majd vizsgáljuk meg milyen erősségű
egyenáram fejleszt ugyanazon az ellenálláson ugyanennyi idő alatt éppen ugyanekkora Joulehőt. Ez az egyenáram hőfejlesztés szempontjából (energetikailag) egyenértékű a kérdéses
váltakozó árammal, ezért nagyságát a váltóáram hatékonyság szempontjából jellemző
átlagértékének tekinthetjük A váltóáramhoz így hozzárendelhető egyenáram erősségét a
váltakozó áram effektív értékének (Ieff) nevezzük.
(A definíció alapját adó kísérlet a tanóra szűkre szabott idejében általában nem fér bele, de
érdeklődő diákokkal fakultatív formában érdemes elvégezni.)
Az effektív érték fogalmát a feszültségre vonatkozóan is megfogalmazhatjuk. A váltakozó
feszültség effektív feszültségén Ueff) azt az egyenfeszültséget értjük, amely ugyanazon az R
ellenálláson ugyanannyi idő alatt ugyanannyi hőt fejleszt, mint a váltakozó feszültség.
Az effektív feszültség és áram bevezetésekor tisztáznunk kell az „ugyanannyi idő” jelentését.
A periódusidő töredékére vonatkozó átlagolás biztosan értelmetlen, hiszen nagyon eltérő
eredményre vezethet. Ha az effektív értéket számítással nem határozzuk meg, akkor elegendő,
ha azt mondjuk, hogy a mérési időtartamnak a váltakozó feszültség periódusidejéhez képest
hosszúnak kell lenni. Az effektív értéket a váltakozó feszültség időfüggéséből levezetve
kiderül, hogy az átlagolást legalább egy periódusra, vagy a periódusidő egész számú
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többszörösére kell elvégezni. Hosszú időtartamot választva azonban a töredékperiódusból
adódó pontatlanság nem befolyásolja az eredményt.
Amennyiben a váltakozó feszültségű áramkörben csak ohmikus ellenállások (pl. izzólámpák)
vannak, az effektív feszültség- és effektív áramerősség között érvényes a korábban egyenáramú
áramkörre kimondott Ohm-törvény és a teljesítmény-formula
𝑈𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑅 ,

𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓 =

2
2
𝑈𝑒𝑓𝑓
𝑈𝑒𝑓𝑓
2
= 𝐼𝑒𝑓𝑓
∙𝑅 =
𝑅
𝑅

Az adott váltakozó áramot jellemző effektív áramerősség és feszültség, a váltakozó áram
paramétereivel kifejezhető.
A fizikát alapszinten tanuló középiskolai osztályokban a szinuszosan váltakozó feszültség és
áramerősség csúcsértéke, valamint az effektív értékek képletekkel kifejezett kapcsolatát
általában csak közöljük a tanulókkal:
𝑈𝑒𝑓𝑓 =

𝑈𝑚𝑎𝑥
√2

≈ 0,71 ∙ 𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑒𝑓𝑓 =

𝐼𝑚𝑎𝑥
√2

≈ 0,71 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥

Itt érdemes tudatosítani diákjainkban, hogy a gyakorlatban használt váltakozó áramú
elektromos mérőműszerek (mutatós és digitális műszerek egyaránt) a feszültség, illetve az
áramerősség effektív értékét mérik.
A közölt formulák alapszintű értelmezését segítjük, ha a háztartási elektromos hálózat
közismert effektív feszültségéből kiindulva egyszerű számításokat végzünk és azokat
mérésekkel is kiegészítjük.
Ilyen egyszerű számítás például, ha felidézzük a mindenki által használt hálózati váltakozó
feszültség közismert effektív értékét: 𝑈𝑒𝑓𝑓 = 230 V, és kiszámoltatjuk a hálózati feszültség
csúcsértékét (𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙ √2 ≈ 325 V).
Egyszerű számítás és mérés (egyben a hőtani ismeretek hasznos ismétlése is,) ha pl. ½ liter
vízzel töltött főzőpohárba 500W-os merülőforralót helyezünk, amit háztartási digitális
elektromos fogyasztásmérő készüléken keresztül kapcsolunk a hálózatra. (A digitális
teljesítménymérőt közvetlenül a hálózati konnektorba csatlakoztatjuk, majd a rajta lévő
dugaljról üzemeltetjük a méréssel vizsgálandó fogyasztót. A műszer kijelzőjén opcionálisan
leolvasható a hálózati feszültség effektív értéke, a csatlakoztatott fogyasztó effektív
áramfelvétele, a hálózati frekvencia, a fogyasztó aktuális teljesítménye, és a fogyasztó energia
felvétele a mérés ideje alatt.).
Mérjük meg a melegített víz mennyiségét (térfogat- vagy tömegméréssel) majd határozzuk meg
hőmérővel a víz kezdeti hőmérsékletét, majd véghőmérsékletet egy előre általunk
meghatározott idő alatt! A néhány perces melegítés alatt olvassuk le a fogyasztásmérő
kijelzőjén a hálózati feszültséget, a merülőforraló áramfelvételét, pillanatnyi teljesítményét,
majd a kísérlet végén a melegítés idejét. A mért adatokat felhasználva határozzuk meg az adott
idő alatt felvett elektromos energiát, majd ebből a merülőforraló teljesítményét! A befektetett
elektromos energia a víz melegítésére hasznosul. A kezdeti- és véghőmérséklet, a víz tömege
és fajhője ismeretében számítsuk ki a víz melegítésére fordított energiát és a kapott eredményt
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vessük össze az melegítésre fordított elektromos energia értékével! Határozzuk meg a melegítés
hatásfokát és a melegítés során fellépő hőveszteség mértékét!
Ha a mérést „ügyesen” végezzük, alig lépnek fel veszteségek a melegítés során, azaz a kalorikus
számítással kapott energia jól egyezik a váltakozó áram mért effektív jellemzőiből kapott
energiával. Ez azt is mutatja, hogy a teljesítménymérő műszer a váltakozó áram effektív
teljesítményét méri, ami megegyezik a hálózati effektív feszültség és az általunk mért effektív
áramerősség szorzatával is. (Veszteségeket csökkentő „ügyes” mérés úgy végezhető, hogy
szobahőmérsékletű pohárba felfogott, csapból engedett víz hőmérsékletén kezdjük a melegítést
és addig folytatjuk, amíg a hőmérséklet kb. annyival haladja meg a szobahőmérséklet értékét,
mint amennyivel alatta volt a kiinduláskor. Ilyen feltételek mellett a mérés első felében a
melegebb környezet kb., ugyanannyira melegíti a vizet, mint amennyi veszteséget okoz a mérés
második felében, amikor a víz melegíti a környezetet.)
Fizika iránt érdeklődő osztályban, vagy tehetséggondozó órákon a váltakozó áramkörök
effektív jellemzőit megadó formulákat érdemes elemi trigonometriai levezetéssel is igazolni,
és megmutatni, hogy a váltakozó áram effektív áramerősségének (feszültségének) négyzete a
szinuszosan változó pillanatnyi áramértékek (feszültségek) négyzetének időátlagaként
értelmezhető.

A szinuszos váltakozó feszültség és áram effektív értékének levezetése
(EI13.)
Részletek >>>

7.3. Eredő ellenállás (impedancia) és fázisviszonyok a váltakozó áramú
áramkörökben
7.3.1. Tekercs és kondenzátor szerepe váltakozó áramú körben
Az ohmos ellenállásokat tartalmazó egyenfeszültségű áramkörben az áram erőssége állandó
érték, amit a kapocsfeszültség és az ohmos ellenállások eredője határozz meg (Ohm-törvénye).
A váltakozó feszültségű áramkörben az ohmos ellenállások szerepe hasonló, mint egyenáram
esetén, Ohm törvénye itt is érvényes.
Ha a váltakozó feszültségre kapcsolt áramkör indukciós tekercset, illetve kondenzátort is
tartalmaz, a helyzet megváltozik. A váltakozó áramú körben a kondenzátort és az indukciós
tekercset formálisan úgy tekintjük, mint a váltakozó árammal szemben megnyilvánuló speciális
ellenállásokat. A váltakozó áramú ellenállások tárgyalását egyszerű demonstrációs
kísérletekkel célszerű bevezetni. E kísérletek alapján összehasonlítjuk a kondenzátor, illetve a
tekercs hatását a váltakozó feszültségű, és az egyenfeszültségű áramkörökben.
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A kondenzátor eltérő szerepét az egyenfeszültségű és a váltakozó feszültségű áramkörben az
ábra szerint összeállított két egyszerű kapcsolással mutathatjuk be.

7.2. ábra: (a) kondenzátort tartalmazó ágban nem folyik áram, a kondenzátor blokkolja az egyenáramot. (b) A
kondenzátor a váltakozó áramot ellenállásként átengedi

Az első a) összeállítás két párhuzamos ágból álló áramkört mutat, amelyre egyenfeszültségű
tápegységet kapcsoltunk. A felső ágban lévő izzólámpa nem világít, jelezve, hogy a
kondenzátor nem enged át áramot a felső vezetéken. A kapcsolás másik lámpája világít,
bizonyítva ezzel, hogy az alsó vezetéken áram folyik.
A második b) kapcsolás az előbbivel megegyező, de a tápegység váltakozó feszültséget ad. Az
effektív feszültség megegyezik az egyenfeszültségű tápegységével. A váltakozó áramú
kapcsolásban mindkét lámpa világít. (Ehhez az ohmos ellenállás értékét és a kondenzátor
kapacitását célszerű úgy megválasztani, hogy a két izzó fényereje közel megegyezzék.) A
kísérlet szemléletesen mutatja, hogy a kondenzátor nem szakítja meg a váltakozó áramot, hatása
az alsó ágban lévő ohmos ellenálláséhoz hasonló. A kondenzátor tehát a váltakozó áramú
kapcsolásban ellenállásként viselkedik.
A tekercs váltakozó áramú ellenállása az előbbihez hasonló kísérleti összeállítással mutatható
be, azzal a változtatással, hogy a kondenzátort indukciós tekercsre cseréljük ki.

7.3. ábra: a) Egyenfeszültségű tápegység esetén az kapcsolás mindkét párhuzamos ágában világít a lámpa. Ha a
tekercs drótjának ohmos ellenállása a megegyezik az R ellenállás értékével, a két lámpa fényereje azonos. b)
Váltakozó feszültségű tápegység esetén a kapcsolás felső ágában a lámpa gyengén vagy egyáltalában nem
világít, azaz a váltakozó árammal szemben a tekercs jelentős ellenállásként hat.

Kondenzátor kapacitív ellenállása
Alapkísérletünk szerint a váltakozó áramú körben a kondenzátor akadályozza ugyan az áramot,
de nem blokkolja a töltések mozgását az áramkörben. Bár a kondenzátor lemezei között most
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sem lehetséges közvetlen töltésátlépés, a fegyverzetekhez csatlakozó vezetékekben lehetséges
a szabad elektronok ide-oda mozgása. Az elektronok a tápfeszültség polaritásának változását
követve félperiódusonként a kondenzátor egyik, majd a másik fegyverzetére áramlanak, és
váltakozó polaritással töltik a kondenzátort. A fegyverzetek váltakozó töltése miatt a
kondenzátor lemezei közt váltakozó feszültség mérhető, ami tápfeszültségével ellentétes, így
„ellenállást” jelent az árammal szemben. Természetesen ez az „ellenállás” alapvetően
különbözik a fémes vezetőkben a töltésmozgást akadályozó hatásoktól, ezért megkülönböztető
jelzővel kapacitív ellenállásnak nevezzük. A kapacitív ellenállás gyakorlati alkalmazásai során
nem fontos a hatásmechanizmus részletezése. A kondenzátor váltakozó árammal szemben
megnyilvánuló ellenállását elegendő fenomenologikusan értelmezni, mint a kondenzátor
lemezei közt mért effektív feszültség és a kondenzátoron átfolyó áram effektív
áramerősségének hányadosát:
𝑋𝐶 =

𝑈𝑒𝑓𝑓
𝐼𝑒𝑓𝑓

A kondenzátor kapacitív ellenállásnak jele: 𝑋𝐶 , mértékegysége: ohm (Ω).
A kapacitív ellenállás fenti formuláját alapóraszámú osztályokban, idő hiányában általában
csak közöljük. A kísérleti tapasztalatokra hivatkozva kimondjuk, hogy értéke fordítottan
arányos a kondenzátor kapacitásával (C) és a váltakozó feszültség (áram) körfrekvenciájával
(ω), azaz
𝑋𝐶 =

1
𝜔𝐶

Természetesen fakultatív anyagként, szakköri foglalkozásokon érdemes a kapacitív ellenállás
fenti formuláját (csakúgy, mint az alább tárgyalandó induktív ellenállás képletét is) egyszerű
igazoló mérésekkel is kiegészíteni.
A fenti formulával megadott kapacitív ellenállás hatására a kondenzátoron mérhető feszültség
és a kondenzátoron „átfolyó” áram fáziseltérést mutat. A kapacitív ellenállásra jellemző, hogy
𝜋
a szinuszosan váltakozó áram 𝜑𝐶 = 2 fázisszöggel megelőzi a rajta azonos periódussal
szinuszosan ingadozó feszültséget.

7.4. ábra: A kondenzátor váltakozó töltőárama közel 90 o-os fáziseltéréssel előzi meg a váltakozó feszültséget
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𝑈𝐶 = 𝑈𝑜 sin (𝜔𝑡)
𝜋
𝑈𝑜
𝐼𝐶 = 𝐼𝑜 sin (𝜔𝑡 + ) = 𝐼𝑜 cos 𝜔𝑡 =
cos(𝜔𝑡)
2
𝐶𝜔
(Összehasonlításként érdemes felidézni, hogy ohmos ellenállás esetén az áram és a feszültség
közt nincs fáziskülönbség.) A kapacitív ellenállás miatt a váltakozó áramú körben a feszültség
és az áram között fellépő fáziseltolódás természetesen kísérlettel is bemutatható (lásd a fejezet
végén).

Tekercs induktív ellenállása
A 7.3.1. pontban leírt egyszerű bevezető kísérletek szemléletesen mutatják az indukciós tekercs
váltakozó áramkörben mutatkozó megnövekedett ellenállását. A jelenség magyarázata a
tekercsben váltakozó áram hatására fellépő önindukciós feszültség. Az önindukciós feszültség
akadályozza az áramkörben az áram kialakulását, amit a váltakozó áramú hálózatok esetén
praktikusan a tekercsre jellemző sajátos ellenállásként kezelünk. Az induktív ellenállás
bevezetésekor célszerű csak elhanyagolható ohmos ellenállású tekercsekkel foglalkozni. Az
ilyen tekercsek váltakozó árammal szemben mutatott ún. induktív ellenállását a tekercs kapcsai
közt mérhető effektív feszültség (𝑈𝑒𝑓𝑓 ) és a tekercsen átfolyó áram effektív áramerősségének
(𝐼𝑒𝑓𝑓 ) hányadosaként definiáljuk:
𝑋𝐿 =

𝑈𝑒𝑓𝑓
,
𝐼𝑒𝑓𝑓

A tekercs induktív ellenállásának jele: 𝑋𝐿 , mértékegysége: ohm (Ω).
Az induktív ellenállás fenti formuláját alapóraszámú osztályokban, idő hiányában általában
csak közöljük, és kísérleti tapasztalatokra hivatkozva kimondjuk, hogy értéke egyenesen
arányos a váltakozó feszültség (és áram) körfrekvenciájával (ω) és a tekercs önindukciós
együtthatójával (L), azaz
𝑋𝐿 = 𝜔𝐿
Természetesen fakultatív anyagként szakköri foglalkozásokon érdemes a kapacitív
ellenálláshoz hasonlóan az induktív ellenállás fenti formuláját is egyszerű igazoló mérésekkel
alátámasztani.
A tekercs induktív ellenállásának következtében a tekercs árama késik a tekercs sarkain mért
feszültséghez képest. A váltakozó áramú induktív ellenállásra jellemző, hogy a szinuszosan
𝜋
váltakozó áram 𝜑𝐶 = 2 fázisszöggel késik a rajta azonos periódussal szinuszosan ingadozó
feszültséghez képest.
𝑈𝐿 = 𝑈𝑜 sin (𝜔𝑡)
𝜋
𝑈𝑜
𝐼𝐿 = 𝐼𝑜 sin (𝜔𝑡 − ) = −𝐼𝑜 cos(𝜔𝑡) = −
cos(𝜔𝑡)
2
𝐿𝜔
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7.5. ábra: Az induktív tekercs árama közel 90o-os fáziseltolódással késik a feszültséghez képest

(Összehasonlításként érdemes hangsúlyozni, hogy ohmikus ellenállás esetén az áram és a
feszültség közt nincs fáziskülönbség, mindkét szinuszfüggvény azonos fázisban van. A
𝜋
kapacitív ellenálláson az áram 𝜑𝐶 = 2 fázisszöggel siet a feszültséghez képest.)
Természetesen a váltakozó áramú induktív ellenállás esetén is hasznos, ha az XL ellenállásnak
a körfrekvenciával (ω) és a tekercs induktivitásával (L) való arányosságát kísérletileg is
igazoljuk, továbbá az áram és a feszültség fáziseltérését is demonstráljuk.

A kapacitív és induktív
megerősítése (EI14.)

ellenállások

formulájának

kísérleti

Részletek >>>

A váltakozó áramú ellenállásokat jellemző fáziseltolódások kísérleti
bemutatása (EI15.)
Részletek >>>

7.3.2. Ohmos, kapacitív és induktív ellenállásokból felépülő egyszerű váltakozó áramú
hálózatok sajátosságai
Kapacitív, illetve induktív ellenállást tartalmazó szinuszos váltakozó feszültségről táplált
lineáris hálózatok jellemzője, hogy a feszültség és az áram a tápfeszültségével azonos
körfrekvenciával szinuszosan változik. A kapocsfeszültség, (amit a feszültségforrás sarkain
mérhetünk), továbbá, az induktív és kapacitív ellenállásokon mérhető feszültség és a körben
folyó áram fázisa azonban nem azonos. Ennek mind hétköznapi életünkben, mind a műszaki
gyakorlatban fontos következményei vannak. A középiskolában a fizikát alapszinten tanuló
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osztályokban a váltakozó feszültségű elektromos hálózatok jelenségeit kísérleti alapon,
kvalitatív szinten tanítjuk. Az ezt meghaladó mennyiségi leírás az emelt szintű tanulócsoportok,
továbbtanulni szándékozó diákcsoportok tehetséggondozó foglalkozásainak anyaga.
A váltakozó áramú hálózatok két alapkapcsolása az ohmos, kapacitív és induktív ellenállás
soros kapcsolása (ún. soros RLC-kör) és a kapacitív és induktív ellenállások párhuzamos
kapcsolását tartalmazó áramkör.

Soros RLC-kör, feszültségrezonancia
A soros RLC-kör kísérleti vizsgálatára alkalmas kapcsolást az ábra mutatja.

7.6. ábra: A kísérleti összeállítás kapcsolási rajza

Feszültségforrásként célszerű változtatható feszültségű és frekvenciájú iskolai szinuszgenerátort használni, amire 1200 ohmos változtatható ellenállás közbeiktatásával sorosan
kapcsolva csatlakoztatjuk a szétszedhető iskolai transzformátor-készlet N = 1200 menetes
tekercsét és az iskolai kondenzátor-sorozat 12 𝜇𝐹-os kondenzátorát. A tekercs, a felcsévélt
huzal ohmikus ellenállása miatt egyszerre induktív és ohmos ellenállást is jelent), a kondenzátor
tisztán kapacitív ellenállást képvisel. Az így összerakott kapcsolást három váltóáramú
feszültségmérő műszer és egy váltóáramú árammérő csatlakoztatásával egészítjük ki. Egy-egy
feszültségmérő műszert kapcsolunk párhuzamosan a tekercsre és a kondenzátorra, míg a
harmadikkal a tekercs és a kondenzátor együttes feszültségét mérjük. (Ez utóbbi természetesen
a generátor kapocsfeszültségével egyezik meg.) Az váltóáramú ampermérőt sorosan
csatlakoztatjuk az áramkörbe a generátor után. A változtatható szinusz generátort állítsuk be 46 V feszültségre, majd növeljük fokozatosan a generátor frekvenciáját! A frekvencia
változtatásával a műszerek által mutatott feszültségértékek és a kör árama is változik.
Megfigyelhető, hogy a kondenzátor feszültsége kis frekvenciákon, a tekercsé nagy
frekvenciákon nagyobb. A jelenség oka a tekercs és kondenzátor váltakozó áramú
ellenállásának ellentétes frekvenciafüggése. A mérések szerint valamilyen közbenső
frekvencián a körben folyó áram maximális értékű, miközben a kondenzátoron és a tekercsen
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együtt mért feszültség értéke csekély. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert a tekercsen és
a kondenzátoron a műszerek közel azonos nagyságú és a kapocsfeszültségnél jóval nagyobb
feszültséget jeleznek. Tudjuk, hogy a tekercsen és a kondenzátoron eső feszültség jó
közelítéssel ellentétes fázisban van, amikor tehát nagyságuk egyenlő, akkor jó közelítéssel
éppen kioltják egymást. Ezt nevezzük feszültségrezonanciának. A feszültségrezonanciát a
generátor frekvenciájának megfelelő beállításával érhetjük el. A rezonancia-frekvencián a
kondenzátor és a tekercs ellentétes értelmű fáziseltoló hatása miatta két elemen a feszültség
közel ellentétes polaritásuk miatt erősen gyengítik egymást. Ellenállásmentes tekercs esetén
éppen a tekercsen és a kondenzátoron eső feszültség minden pillanatban kioltja egymást, a soros
áramkörben az áram pillanatnyi értékét az ohmikus ellenállás szabja meg.
A kísérlet fontos tapasztalata, hogy a kondenzátoron és a tekercsen külön-külön mért
feszültségek összege általában nem egyezik meg a harmadik műszer által mutatott
összfeszültséggel (kapocsfeszültséggel). Ez azt jelzi, hogy a váltakozó áramú körben az effektív
feszültségekre nem teljesül a Kirchhoff-féle huroktörvény. (Ehhez kapcsolódva érdemes
felhívni a figyelmet, hogy a váltakozó feszültségek pillanatnyi értékeire vonatkozóan továbbra
is érvényes a részfeszültségek egyszerű összegződésén alapuló huroktörvény.)
A váltakozó áramú körben tehát az effektív feszültségek összegződését leíró képlet nem
egyszerű összeadás. Alapszinten tanuló középiskolai osztályokban az effektív feszültségek
összegzésére vonatkozó formulát általában levezetés nélkül közöljük
𝑈𝑘2 = 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 )2
és természetesen értelmezzük a benne szereplő mennyiségek jelentését. Bár a váltakozó áramú
körben az effektív feszültségekre a Kirchhoff-törvény nem használható, Ohm törvénye az
effektív értékekre vonatkoztatva is érvényes. Ohm törvénye szerint az effektív kapocsfeszültség
és az effektív áramerősség hányadosa, állandó frekvencia esetén, állandó érték, amit a kapcsolás
váltakozó áramú eredő ellenállásának, impedanciájának nevezünk.
Az impedancia egyezményes betűjele: Z, mértékegysége: ohm (Ω)
𝑍=

𝑈𝑘𝑒𝑓𝑓
𝐼𝑒𝑓𝑓

Az ohm-törvény értelmében a sors RLC-kör impedanciájának kiszámítására szolgáló formula a
fentebb megadott, a feszültségek összegzésére vonatkozó képletből következik. Ideális, azaz
elhanyagolható ohmikus ellenállású tekercs, esetén
𝑍=

𝑈𝑘𝑒𝑓𝑓 √𝑈𝑅2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 )2
1 2
)
=
= √𝑅 2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 )2 = √𝑅 2 + (𝐿𝜔 −
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝜔𝐶

Amennyiben a tekercs ohmikus ellenállása nem elhanyagolható érték (r), akkor a képlet a
𝑈𝑘𝑒𝑓𝑓 √𝑈𝑅2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 )2
1 2
2
2
2
√
(𝑋
)
(𝑅
√(𝑅
(𝐿𝜔
)
𝑍=
=
=
+ 𝑟) + 𝐿 − 𝑋𝐶 =
+ 𝑟) +
−
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝐼𝑒𝑓𝑓
𝜔𝐶
alakra módosul. A képlet-sor utolsó tagja jó lehetőséget kínál arra, hogy a feszültségrezonancia
feltételeit mennyiségileg is tisztázzuk. A feszültségrezonancia esetén az induktív és a kapacitív
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ellenálláson fellépő feszültség azonos nagyságú és ellentétes fázisuk miatt kioltják egymást.
Az ellenállásokat vizsgálva ez akkor áll fenn, ha a
𝐿𝜔 =

1
𝜔𝐶

Az így felírt rezonancia-feltételt átrendezve a rezonancia frekvenciára azt kapjuk, hogy
𝜔𝑜 =

1
√𝐿𝐶

,

𝑓𝑜 =

1
2𝜋√𝐿𝐶

Feszültségrezonancia esetén a soros RLC-kör ellenállása az ohmos ellenállás értékére csökken,
miközben a fázisszög értéke zérussá válik. Feszültségrezonancia esetén ezért az áramfelvétel
és ezzel együtt a tápegységből kivett teljesítmény is jelentősen megnő, ami a tápegység
túlterhelését, biztosítékának kiégését is eredményezheti. A megnövekedett áramerősség
hatására természetesen a kondenzátoron és a tekercsen is extrém módon megnövekedhet a
feszültség annak ellenére, hogy ezt „kintről” alig vehetjük észre.

Soros RLC-kör fázisviszonyainak szemléltetése forgó vektorokkal
(EI16.)
Részletek >>>

Párhuzamos RLC-kör (rezgőkör), áramrezonancia
A szinuszosan váltakozó feszültségforrásra párhuzamosan csatlakoztatott kapacitív ellenállás
(kondenzátor) és induktív ellenállás (tekercs) ún. párhuzamos rezgőkört alkot.
Bevezető kísérletként állítsuk össze az ábrán bemutatott kapcsolást, ugyanazt a kondenzátort,
tekercset és tápegységet (változtatható feszültségű és frekvenciájú szinusz-generátort)
használva, mint a sorsos RLC-körben. A tápegységhez csatlakozó főáramkörbe és a
mellékáramkört alkotó mindkét párhuzamos ágába kössünk be egy-egy árammérő műszert!

7.7. ábra: A kísérlet kapcsolási rajza
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A kísérletet kezdjük a feszültségrezonancia frekvenciájánál jóval alacsonyabb értéken, írjuk fel
a műszerek állását, majd lépésenként növeljük a frekvenciát! Bár a párhuzamos ágak
feszültsége folyamatosan azonos, a két párhuzamos ágban jelentősen különbözik az
áramerősség, ha a tápfeszültség frekvenciája jóval kisebb vagy nagyobb, mint a soros RLCkörben meghatározott rezonancia-frekvencia. Kis frekvenciákon, ahol a kondenzátor kapacitív
ellenállása sokkal nagyobb, mint a tekercsé, a kondenzátor ágában alig folyik áram. A
rezonancia-frekvencia feletti nagy frekvenciákon a tekercs ellenállása megnő, árama lecsökken,
és a kondenzátor ágában lesz nagyobb az áram. Az fo rezonancia-frekvencián a főágban az áram
alig mérhető szintre esik vissza, míg a két párhuzamos ágban kb. azonos értékű nagy áramot
mérhetünk. Ismét rezonancia-jelenséggel van dolgunk. Most, miközben a főágban erősen
lecsökkent az áram, a párhuzamos ágakból álló mellék-áramkörben jelentős áram cirkulál.
Külön érdekesség, hogy a rezonancia ugyanazon a frekvencián lép fel a párhuzamos (RL)Ckörben, mint a soros RLC-kapacsolás esetén. A rezonancia-frekvencia mindkét esetben:
𝑓𝑜 =

1
2𝜋√𝐿𝐶

A váltakozó áramú RLC-kör általános leírása (EI17.)
Részletek >>>

A váltakozó áram teljesítménye az áram és a feszültség közti φ
fáziseltolódás esetén (EI18.)
Részletek >>>

7.3.3. A váltakozó áram hatásos teljesítménye
Amint azt korábban tárgyaltuk, a váltakozó áram pillanatnyi teljesítményét a pillanatnyi
áramerősség és feszültség szorzata adja meg. Hosszabb időtartamra vonatkozó átlagos
teljesítmény, ohmos ellenállás esetén, ahol a feszültség és az áram azonos fázisban váltakozik,
az effektív áramerősség és az effektív feszültség szorzataként számolható. Ha a váltakozó
áramú körben induktív vagy/és kapacitív ellenállás is van, a feladat bonyolódik. A generátorból
felvett energia egy része ugyanis a tekercs, illetve kondenzátor félperiódusonként ellentétes
irányban felépülő és megszűnő mágneses, illetve elektromos mezőjének energiáját biztosítja,
míg a fennmaradó rész az ohmos ellenálláson disszipálódik. A mágneses és az elektromos
mező felépülése a generátorból energiát vesz ki, de ezt az energiát a mezők leépülésekor vissza
is táplálja oda. Így az áramforrás tényleges energiaveszteségét csak az ohmos ellenállást
melegítő Joule-hő jelenti.
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Ezt elfogadva a hatásos teljesítmény a
2
𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑒𝑓𝑓
𝑅

összefüggéssel határozható meg. Felhasználva az
𝐼𝑒𝑓𝑓 =

𝑈𝑒𝑓𝑓
𝑍

összefüggést a teljesítményt megadó formula a
𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓

𝑅
𝑍𝑒𝑓𝑓

alakra hozható. Az összefüggés attól függően alakítható tovább a szokásos
𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑠𝜑
formára, hogy a tanulócsoport mennyit tud az impedanciák grafikus ábrázolásáról. Az effektív
teljesítmény meghatározása azonban anélkül is lehetséges.
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8. ELEKTROMOS ENERGIAHÁLÓZAT
Az elektromos energiarendszer, bár elvi alapjait a fizika törvényei képezik, nem tartozik
egyértelműen a fizika tanítás tárgykörébe. Kétségtelen azonban, hogy a témával a
közoktatásban foglalkozni kell. Mivel a középiskolák döntő többségéből kiszorult a technika
tantárgy, és így a fizika áll legközelebb az energetikához, ezért a fizika keretében kell vállalni
az energetika alapjainak tanítását.
Az emberiség energia felhasználása folyamatosan nő. Az elektromos energia szerepe
meghatározó az ipari termelésben, de mindennapi életünk megszokott komfortjának biztosítása
szempontjából is. A folyamatos elektromos energiaellátás általában annyira hozzá tartozik
életünkhöz, hogy csak akkor veszünk tudomást róla, amikor valamilyen zavar miatt hosszabbrövidebb idei nélkülöznünk kell. Az elektromos energia sajátos jellemzője, hogy gyakorlatilag
nem lehet tárolni, tartalékolni. A folyamatos felhasználási igényekhez alkalmazkodva a
villamos energiát „in situ” termelik az erőművek, ami vezetékek rendszerén keresztül jut el a
fogyasztókhoz.
Az energia terjedésének fizikai értelmezése szerint az energia nem a vezetékben terjed, hanem
a vezeték környezetében lévő elektromágneses térben. Az emelt szintű tanulócsoportokban az
energiaterjedést leíró Poynting-vektort (elektromágneses teljesítménysűrűség vektort) – az
egyszerűbb számítás miatt – kvázistacionárius áram esetén értelmezzük, majd általánosítjuk.

Az energia terjedése vezeték mentén, a Poynting-vektor (EI19.)
Részletek >>>

Az erőművek koordinált üzemeltetése, az elosztó és távvezetékrendszer működtetése komoly
műszaki és a szervezési feladat. A témakör tanítása során a fizikai alapokra koncentrálunk. Így,
foglalkozunk az erőművekben használatos váltakozó áramú háromfázisú generátorok működési
elvével és a háromfázisú áramrendszer jellemzőivel. Az elektromos energia távvezetékeken
történő szállításával kapcsolatban megmutatjuk, hogy a szállítási veszteségek csökkentésére a
távvezetékeket nagyfeszültségen érdemes működtetni. Az utóbbihoz szorosan kapcsolódik a
transzformátorok tárgyalása, majd a háztartási energiafelhasználás néhány gyakorlati kérdése.
A „törzsanyag” tárgyalását a különböző eszközök működésének jelenségszerű kísérleti
bemutatásával célszerű kezdeni majd a tapasztalatokat értelmezni. Az egyes résztémák jól
színesíthetők általános érdeklődést felkeltő adatokkal, közérdekű ismeretekkel. Ilyen kiegészítő
anyagokat a kiegészítő fejezetekben közlünk.

A magyar villamos energiarendszerrel kapcsolatos érdekességek
(EI20.)
Részletek >>>
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8.1. Az elektromos energia erőművi előállítása
Az össztársadalmi igényeket kielégítő elektromos energiát erőművek „állítják elő”.
Magyarországon üzemszerűen közel félszáz kisebb-nagyobb erőmű működik. 17 olyan
erőművünk van, ami 50 MW-nál nagyobb teljesítményű. Legnagyobb erőművünk a Paksi
Atomerőmű (jelenlegi kapacitása 2 GW) ami az ország elektromos energiaigényének 40 %-át
termeli meg. A Paksi Atomerőmű nemzetközi viszonylatban is biztonságosnak és korszerűnek
minősülő erőmű.
Sajnos erőműveink többsége elöregedett, sem hatékonyság, sem környezetvédelem
szempontjából nem tekinthető korszerűnek. Magyarország elektromos energiaszükségletét
saját erőműveink jelenleg nem tudják teljes egészében biztosítani, így importra szorulunk.
Pozitív fejleményként érdemes megemlíteni, hogy erőművi kapacitásunk bővítése, az elavult
termelési technológiák lecserélése folyamatban van. Hasonlóan pozitív jelenség, hogy az
iparszerű elektromos energiatermelés mellett rohamosan szaporodik az egyes háztartási
fogyasztók szükségletét közvetlenül kielégítő napelem-telepek száma is. Ezek nemzetgazdasági
jelentősége még kicsi, de a nyugat-európai példák alapján remélhető, hogy már a közeli jövőben
számításba vehető lesz.
Az erőművek működésének fizikai alapjait a középiskolában rendszerint több részre bontva
tárgyaljuk. A mechanikában, a hőtanban, illetve a magfizikában foglalkozunk az elektromos
energiát előállító generátorok mechanikus meghajtására alkalmazott primer energiák
felhasználásával (szél- és vízenergia, fosszilis energiahordozók elégetésével nyert energia,
atomenergia). Az elektromágnesség témaköréhez kapcsolva tanítjuk az elektromos energiát
termelő, a mozgási indukción alapuló generátorok működését.
8.1.1. Háromfázisú generátor, háromfázisú áramrendszer
A váltakozó feszültségű generátor működésének elvét egyszerű demonstrációs kísérletre
alapozva a korábbiakban (5.6.2. pont) tárgyaltuk. A demonstrációs összeállítás a mágneses
térben forgatott egyetlen tekercs alkalmazásával jól magyarázza a generátor működését, de nem
alkalmas a gyakorlatban használt háromfázisú feszültség előállításának bemutatására. A
váltakozó áram ipari mértékű előállítása során fontos szempont a gazdaságosság és az esetleges
hibalehetőségek csökkentése. Az utóbbi vonatkozásában belátható, hogy sokkal kevesebb a
hibalehetőség, ha nem az indukciós tekercset forgatjuk mágneses térben, hanem több, sugarasan
elhelyezett álló indukciós tekercs előtt egyetlen mágnest (elektromágnest) forgatunk. Az így
felépített generátor előnye, hogy háromszor annyi elektromos energia előállítására képes, mint
az egyetlen tekercset tartalmazó generátor, ez a megoldás a csúszó érintkezők számát is
csökkenti, növelve ezzel az üzemelés biztonságát. A három fázisú generátor működését
demonstrációs modell-kísérlettel szemléltethetjük.
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8.1. ábra: Demonstrációs kísérleti összeállítás a háromfázisú generátor tanításához

Helyezzünk el a forgatógépbe befogott rúdmágnes körül három 600 menetes, egyenes vasmagot
tartalmazó tekercset az ábra szerint úgy, hogy a tekercsek tengelye 1200-os szöget zárjon be
egymással és a mágnes forgástengelye felé mutasson. A tekercsek végpontjaira kapcsoljunk
érzékeny, mutatós árammérő műszereket és forgassuk a tekercsek előtt a mágnest! Mindhárom
ampermérő mutatója periodikusan ingadozik, váltakozó áramot jelez.
A műszerek kitérésének szinuszos időfüggése az EI14. melléklet B) pontjában leírt LabCamera
számítógépes mérőprogrammal bemutatható. A mágnes forgásirányában egymás után
elhelyezett tekercsekben az áram-maximumok az ábrához hasonlóan 120o-os fáziskülönbséget
mutatnak.

8.2. ábra: A háromfázisú generátor tekercseiben indukált feszültség fáziseltérése

A demonstrációs kísérletek elsődleges szempontja a jelenség bemutatása mellett a kísérleti
összeállítás jó áttekinthetősége. A gyakorlatban használt generátorok konkrét technikai
megvalósítása kicsit eltér a demonstrációs kísérlet elrendezésétől. A leglényegesebb különbség
az, hogy az ipari generátorokban, a demonstrációs kísérletben szereplő három tekercs
mindegyikét egy-egy átellenesen elhelyezett tekercspár helyettesíti. Így a szemközti tekercsek
megfelelő összekapcsolásával az indukált feszültség értéke megduplázható. A gyakorlatban
használt háromfázisú generátor elvi felépítését az alábbi ábra mutatja.
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8.3. ábra: A háromfázisú generátor minden fázistekercse egy-egy szemben elhelyezett tekercspárból áll

A háromfázisú generátorban indukált háromfázisú feszültség, megfelelő feltranszformálás után,
távvezetéken jut el a helyi elosztóhelyekig (transzformátor állomásokig) ahol több lépésben az
európai szabványos lakossági felhasználói feszültségre transzformálják. Európában a lakossági
hálózati váltakozó feszültség 230 V.
A háromfázisú hálózati feszültség eddig nem említett előnye, a gazdaságos termelés mellett az,
hogy a felhasználói oldalon a fázisok kapcsolásától függően többféle feszültség áll
rendelkezésre.

A háromfázisú hálózati feszültség csillagkapcsolása
A korábbiakban három egyszerre indukálódó, de egymástól gyakorlatilag független váltakozó
feszültségről beszéltünk, amelyek közt rendre

2𝜋
3

fáziskülönbség van. Ha a három független

fázistekercs egyik kivezetési pontját már a generátorban összekapcsolják, a három tekercsben
indukálódó feszültség már nem független egymástól, és egyetlen háromfázisú áramrendszert
alkot. Ha a három tekercsnek egy-egy pólusát összekötik, és egyidejűleg földelik
csillagkapcsolásról beszélünk. A tekercsek közös pontjáról és a három tekercs különálló
pontjairól induló összesen négy vezeték csillagkapcsolású, négyvezetékes háromfázisú
áramrendszert alkot. A háromfázisú csillagkapcsolású áramrendszer előnye, hogy a generátor
3 tekercse által termelt elektromos energia egyszerre három, illetve négy vezetéken eljuttatható
a fogyasztókhoz (különálló tekercsek esetén 3×2 vezetékre lenne szükség. A háromfázisú
áramrendszer a felhasználók szempontjából is kedvező, mert a helyszínen, az igények szerint
többféle kapcsolást tesz lehetővé. A négyvezetékes háromfázisú csillagkapcsolás középiskolai
tanításának az ad aktualitást, hogy a kisfeszültségű lakossági hálózatban ezt használjuk.
A háromfázisú áramrendszer csillagkapcsolása esetén az energia szállítására 3+1 vezetékre van
szükség. A generátor három tekercsének összekötött közös pontjáról indított vezeték a nullvezeték. A nullvezeték elnevezés onnan ered, hogy a csillagpontot a generátor és a felhasználói
oldalon is a földeléssel kapcsolják össze, így potenciálja definíció szerint zérus.) A tekercsek
nem összekötött kimeneteire kapcsolt vezeték a három fázis-vezeték.
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8.4. ábra: Háromfázisú generátor fázis- és vonalfeszültségei csillagkapcsolásban

A nullvezeték és bármely fázisvezeték közt mérhető feszültséget fázisfeszültségnek nevezzük.
Az egyes fázisfeszültségek megkülönböztetésére a tekercsek végpontjainak kivezetéseit
megbetűzzük, így a három fázisfeszültség jelölése a kivezetési pontokra utaló indexeléssel
lehetséges. A három fázisfeszültség pillanatnyi értéke az időben szinuszosan és egyformán f =
50 Hz-es frekvenciával váltakozik. A szomszédos tekercsek váltakozó fázisfeszültsége közt

2𝜋
3

fáziseltérés mutatkozik. A fázisfeszültséget a csúcsfeszültség értékével Umax, illetve az effektív
feszültséggel Ueff jellemezzük.
A nullvezeték és a három fázistekercs R, S, T kivezetési pontja között fellépő fázisfeszültségek
az alábbi függvényekkel írhatók le:
𝑈𝑅𝑁 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 sin (2𝜋𝑓𝑡)
𝑈𝑆𝑁 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 sin (2𝜋𝑓𝑡 − 1200 )
𝑈𝑇𝑁 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 sin (2𝜋𝑓𝑡 − 2400 )
Ahol a fázisfeszültségek 𝑈𝑚𝑎𝑥 csúcsértékét a generátor paraméterei határozzák meg,
mindhárom fázis esetén a csúcsfeszültség értéke azonos.
A háromfázisú áramrendszer esetén a fázisfeszültségek effektív értéke megegyezik:
𝑈𝑅𝑒𝑓𝑓 = 𝑈𝑆𝑒𝑓𝑓 =𝑈𝑇𝑒𝑓𝑓 =

𝑈𝑚𝑎𝑥
√2

A csillagkapcsolású háromfázisú áramrendszer fázisvezetékei közt mérhető feszültséget
vonalfeszültségnek nevezzük. Jelölésekor a vonalfeszültségre a V index utal (UV). A
vonalfeszültség a fázisfeszültséghez hasonlóan szinuszosan váltakozik. A vonalfeszültségek
csúcsértéke a fázisfeszültségek csúcsértékénél nagyobb, annak √3 -szorsa Hasonló a kapcsolat
a vonalfeszültségek és a fázisfeszültségek effektív értékei közt is:
𝑈𝑉𝑒𝑓𝑓 = √3𝑈𝑚𝑎𝑥
A generátortól a fogyasztóig történő vezetékes szállítás és a hálózati elosztás során a
feszültségeket a veszteségek csökkentésére megváltoztatják ugyan, de a kapcsolás lényege nem
változik. Lakossági felhasználásra használt háromfázisú négyvezetékes csillagkapcsolásban a
fázisfeszültség effektív értéke 𝑈𝑒𝑓𝑓 = 230𝑉, a vonalfeszültségé 𝑈𝑉𝑒𝑓𝑓 = 400𝑉. A lakossági
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hálózatot e két feszültség együttes megadásával – 400V/230V – jelölik. A kisebb lakásokba,
(ahol várható terhelés is kisebb), egy fázisvezetéket és egy null-vezetéket kötnek be. Erre
párhuzamosan csatlakoztatják az ún. „egyfázisú fogyasztókat”. Ilynek a világtó testek, a kisebb,
folytonos üzemű, illetve alkalmilag használt háztartási gépek, elektronikai berendezések. Az
egyfázisú háztartási hálózat túlterhelését automata biztosíték vigyázza. Nagyobb energiaigény
esetén a felhasználóhoz mindhárom fázist és a null-vezetéket is bekötik. Ilyenkor a fogyasztókat
igyekeznek minél egyenletesebben elosztani az egyes fázisok közt. A null-vezetéken ugyanis
annál kevesebb áram folyik, minél egyenletesebben oszlik meg a terhelés a fázisok között,
(folyamatos szimmetrikus terhelés esetén a null-vezetékre elvileg nem is lenne szükség). A
null-vezeték kis áramterhelése miatt a villanyszerelők gyakran vékonyabb vezetéket
alkalmaznak erre a célra. A háromfázisú áramrendszer működését három különálló biztosíték
védi. Lakossági felhasználás fogalomkörébe tartozik a kisipari műhelyek energiaellátása is,
ahol nagyobb energiafelhasználású háromfázisú berendezéseket (pl. háromfázisú motorok) is
üzemeltetnek. Ezeket a három fázisvezeték közé, vonal-feszültségre (ún. ipari feszültségre)
kapcsolják.

8.2. Az elektromos energia szállítása
Az erőműtől a fogyasztóig vezetékrendszeren jut el az elektromos energia. A távvezetékek
bonyolult összetett rendszert alkotnak. A gazdaságos és biztonságos működtetés megkívánja,
hogy a felhasználók ne csupán egyetlen erőművel legyenek vezetékes kapcsolatban, de a
távvezetékek hálózata lehetővé tegye, hogy a fogyasztó – szükség esetén - különböző
erőművekből is kaphasson energiát. Az ezt biztosító nagyfeszültségű távvezetékek országos
összhosszúsága meghaladja 3200 km-t. A hosszú vezetékhálózat miatt fontos, hogy a kábelek
ohmos ellenállása miatt fellépő veszteségeket minimalizálják. A feszültség megnövelésével a
veszteség csökkenthető. Az energiaszállító távvezetékek feszültsége ezért 750-120 kV
tartományba esik. (A távvezeték feszültségét a szállítás távolsága, a terepviszonyok és a
szállítandó energia mennyisége alapján határozzák meg.)
A középiskolai fizikatanítás törzsanyagában a távvezetékrendszer energia-elosztó szerepének
bemutatásával, illetve a távvezetékek magas feszültségének szükségszerűségével foglalkozunk.

A távvezeték-hálózat energia-elosztó szerepe
Az első téma feldolgozásának részletessége a diákok érdeklődésétől és a rendelkezésre álló
időtől függ. Minimális megoldásként akár a mellékelt rajzos ábra részletes megtárgyalása is
elfogadható. (A lényegi tartalmat jól megragadó rajzolt tankönyvi ábra gyakran
eredményesebben közvetíti az ismereteket, mint a hosszadalmas magyarázat, vagy leírás.)
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8.5. ábra: Az elektromos energia-elosztás rendszerének vázlatos rajza

Az ábra alapján elmondható, hogy a távvezeték-rendszer kiindulópontjai az erőművek (a képen
csak egy erőmű látható). A 380 kV-os nagyfeszültségű távvezetékek révén az erőművek ún.
országos alaphálózatba kapcsolódnak, ami a szomszédos országok hálózatához is csatlakozik.
Az erőművekből kiinduló nagyfeszültségű távvezetékek alaphálózatának csomópontjai
(transzformátor- és elosztóüzemek). (A rajzon a transzformátorok sajátos jelölése kiemeli, hogy
itt a befutó és a kifelé haladó vezetékek nincsenek galvanikusan összekötve. Az energiaátvitelt
a transzformátor két áramköre közt a tekercsek mágneses tere biztosítja.)
Az alaphálózati transzformátor-állomások a 380 kV-os nagyfeszültségét első lépésben 120 kVra csökkentik. Az alaphálózati transzformátor-állomásról már ilyen alacsonyabb feszültségű
(120 kV-os) távvezetékek mennek tovább egyrészt., a kiemelten energiaigényes nagyipari
fogyasztókhoz, másrészt a további feszültségcsökkentést végző újabb elosztó központokba. Az
elosztó központok transzformátorai ún. középfeszültségi szintre (≈ 20 kV) csökkentik a bejövő
nagyfeszültséget. Innen középfeszültségű vezetékeken jut az energia a kisebb üzemekhez, és a
települések transzformátorállomásaira. Ez utóbbiak állítják és osztják szét a közvetlen
környezetükben lévő kis-fogyasztók felé a lakossági felhasználásra szánt háromfázisú,
230/400V feszültségű elektromos energiát.

A távvezetékek magas feszültségének fizikai háttere
Az elektromos energiaszállítás általános ismertetése után foglalkozzunk a nagyfeszültségű
távvezeték fizikai alapjaival. Vizsgáljuk meg miből adódnak a váltakozó áramú energiaszállítás
üzemeltetési veszteségei, és miként lehet őket csökkenteni! (Megjegyezzük, hogy a témakör
tárgyalása, az új ismeretek közlésén túl, a korábbiakban tanultak ismétlése és alkalmazása
szempontjából is hasznos.)
A távvezetéki energiaveszteség oka kettős, egyrészt a már említett, a vezeték ohmos ellenállása
miatt fellépő Joule-hő, másrészt a vezető környezetében folytonosan váltakozó, elektromos és
mágneses mező sugárzási vesztesége. Az utóbbi tárgyalása meghaladja a középiskola
lehetőségeit, ezért a tény megemlítésén túl a kérdéssel nem foglalkozunk. A Joule-hő és
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csökkentésének lehetősége azonban jól tárgyalható. Így megérthető, miért előnyös az energia
nagy feszültségen történő szállítása (nagyfeszültségű távvezeték).
A vezetékben termelődő Joule-hő mértékét, egyenáram és váltakozó áram esetén egyaránt, a
vezeték ohmos ellenállása és az áram erőssége határozza meg:
𝑄 = 𝑅𝐼 2
A távvezeték R ellenállása, a fentebb mondottak értelmében nehezen változtatható. A Joule-hő
azonban hatékonyan (négyzetes arányban) csökkenthető az áram erősségének csökkentésével.
Adott teljesítmény (𝑃 = 𝑈𝐼) átvitele mellett az áram csökken, ha a feszültséget növeljük. A
távvezetékek ezért magas feszültségre transzformálva szállítják az elektromos energiát, hogy
ezáltal csökkenjen a távvezetéken fellépő veszteség. A jelenség szemléletes modellkísérlettel
mutatható be.

Szemléletes modellkísérlet
Két-két szigetelő állvány közé feszítsünk ki két 2-3 m hosszú ellenálláshuzalt! Az huzal
méterenkénti ellenállása 5-10 Ω legyen. (A kifeszített ellenálláshuzalok modellezik a
távvezetéket.) A vezetékek egyik végét csatlakoztassuk 3-4 V váltakozó feszültséget adó
áramforrás két pólusához (az áramforrás modellezi a generátort)! Az áramkört az
ellenálláshuzalokra keresztben fektetett, elcsúsztatható keresztrúd zárja, amelybe 3V, 0,5 W-os
zseblámpaizzót iktattunk.
Helyezzük a lámpát tartalmazó kereszt rudat a kifeszített ellenálláshuzalok áramforrás felé eső
végére, és húzzuk lassan a vezeték hosszában! Az izzó egyre kisebb intenzitással világít, és a
vezeték végén már nem is izzik. Ez jelzi, hogy az energiaveszteség a vezetéken annál
jelentősebb, minél távolabb van a fogyasztó az áramforrástól.

.
8.6. ábra: A távvezetéken fellépő veszteség kísérleti modellezése

Iktassunk be a nagy ellenállású „távvezeték” elé és után egy-egy transzformátort! Az első
transzformátorral transzformáljuk fel a távvezetékre jutó feszültséget, és a másik végén egy
hasonló áttételű transzformátorral transzformáljuk le. A második transzformátor szekunder
tekercsére kötött izzólámpa fényesen világít. A kísérlet bizonyítja, hogy feltranszformált
feszültség esetén a „távvezetéken” fellépő energiaveszteség lényegesen csökkent.
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8.7. ábra: Nagyobb feszültség esetén a távvezetéken fellépő energiaveszteség csökken

A kísérlet értelmezésére érdemes elemi megfontolások alapján közelítő becslést végezni a
távvezeték veszteség-csökkenésére. Ha 1:100 menetszámarányú transzformátorral
százszorosára növeljük a „távvezetékre” jutó feszültséget, változatlan teljesítmény átvitel
esetén az áram erőssége század részére csökken. Mivel a vezeték ellenállása változatlan, a
Joule-hő veszteség az áramerősség négyzetével arányosan változik, tehát a transzformálás
nélküli veszteséghez képest tízezred részére csökken.
Megjegyzés:
-

Transzformátorként használhatunk csengőreduktorokat.

-

Ha az iskolai szétszedhető transzformátorkészletből dolgozunk, a tekercseket úgy
válasszuk ki, hogy a menetszámok aránya 1: 50 - 1: 100 legyen!

Érdeklődő tanulók számára fakultatív feladatként adható ki, hogy az első kísérleti összeállításon
végzett mérések alapján határozzák meg a „távvezeték” veszteségét transzformálás nélkül,
majd tegyék meg ugyanezt a kétszeres transzformálás (második kísérleti összeállítás) esetén is!
A mérések alapján kapott eredményt érdemes összevetni a fenti becslésünk eredményével

8.3. A transzformátor
A transzformátor a köznapi gyakorlat és a korábbi fizikai tanulmányok miatt sem teljesen
ismeretlen a diákok számára. Általános iskolában a transzformátor tananyag. A diákok
megtanulták, hogy alkalmazásával a váltakozó áram feszültsége és áramerőssége igény szerinti
átalakítható. Az ismereteknek ez a része a középiskolában csak felidézésre és némi
kiegészítésre szorul. Az új tartalmat a transzformátor működésének magyarázata és
energiaátviteli szerepe jelenti. A transzformátor, mint eszköz, egyetlen közös vasmagra
helyezett két indukciós tekercsből áll. A tekercsek között nincs galvanikus összeköttetés, a
kölcsönös indukció révén a két tekercs áramköre mégis egyetlen kapcsolt rendszert alkot.
A transzformátor vizsgálatát a terheletlen transzformátorral végzett demonstrációs mérésekre
alapozva kezdjük és a tapasztalatokat az indukció-törvény alkalmazásával értelmezzük. A
témát a terhelt transzformátor kvalitatív tárgyalásával folytatjuk. Fontos megértetni a
diákokkal, hogy miként biztosítja a transzformátor az energia átvitelét az erőműtől a
fogyasztóig.
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8.3.1. Terheletlen transzformátor feszültségviszonyainak vizsgálata
Alapkísérlet:
Az iskolai szétszedhető transzformátorkészlet 300, 600 és 1200 menetes tekercseiből
helyezzünk kettőt-kettőt közös vasmagra, és a vasmagot zárjuk le!

8.8. ábra: Eltérő menetszámú tekercsekből zárt vasmagon összeállított transzformátor,
illetve a kísérleti összeállítás kapcsolási rajza

Készítsünk így transzformátort minél több kombinációban! (A primer és a szekunder tekercs
menetszáma meg is egyezhet, a tekercsek szerepének – primer, szekunder – felcserélésével
ugyanazon összeállítás esetén is új transzformátort kapunk.)
Vizsgáljuk meg az így összeállított transzformátorokon a primer és szekunder tekercsek
feszültségét terheletlen szekunder tekercs esetén! A primer tekercsre toroid transzformátorról
adjunk szabályozható feszültséget.
A primer tekercs feszültségét változtatva, mérjük a szekunder tekercsen eső feszültséget! (Most
nagyon fontos, hogy a feszültségmérő ellenállása nagy legyen!) A mérésekből
megállapíthatjuk, hogy a feszültségek aránya a transzformátor tekercseinek
menetszámarányával egyezik meg:
𝑈2 𝑁2
=
𝑈1 𝑁1
A kísérleti eredményt az indukció-törvénnyel egyszerűen értelmezhetjük. A primer tekercsre
kapcsolt szinuszosan váltakozó feszültség a feszültséghez képest mintegy 90 foknyi
fáziskéséssel váltakozó áramot hajt a tekercsben. Az árammal szinkronban változó fluxus
(Δ𝜙1 ) U1 feszültséget indukál a primer tekercsben.
𝑈1 = −𝑁1

Δ𝜙1
Δ𝑡

(Ez az időben szinuszosan váltakozó feszültség minden pillanatban egyensúlyt tart a külső
forrás 𝜀𝑖𝑛𝑑 indukált elektromotoros erejével: 𝜀𝑖𝑛𝑑 −𝑁1

Δ𝜙1
Δ𝑡

= 0)

A két tekercs közös zárt vasmagja biztosítja, hogy a mágneses fluxus, (és természetesen
megváltozása is) mindkét tekercsben ugyanaz:
𝜙1 = 𝜙2
A szekunder tekercsben indukált feszültség tehát
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𝑈2 = −𝑁2

Δ𝜙1
Δ𝑡

A két tekercs indukált feszültségét meghatározó két egyenletet felhasználásával adódik, hogy
az indukált feszültségek arányára megegyezik a tekercsek menetszámának arányával, ami jól
egyezik a kísérleti tapasztalatokkal.
Megjegyzés:
-

A mágneses erővonalak „kiszóródása” miatt előfordulhat, hogy a feszültségek aránya a
mérési hibát meghaladóan is valamivel kisebb a menetszámok arányánál. A jelenséget
készakarva is előidézhetjük, ha a transzformátor záróvasát meglazítjuk, és kicsit
elmozdítjuk.

-

Fizika iránt érdeklődő osztályokban a terheletlen transzformátor tanításakor érdemes
felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a szekunder tekercsben véges értékű terhelő
ellenállás hiányában nem folyik áram, azért elektromos teljesítményről sem
beszélhetünk. A transzformátor primer tekercse váltakozó feszültségre csatlakoztatott
zárt áramkör, amiben váltakozó áram folyik. A tekercs nagy induktív ellenállása miatt
az áram 𝜑 ≈ 90o-os fázisszöggel késik a feszültséghez képest. Ez azt jelenti, hogy a
primer tekercs valódi teljesítményt nem vesz fel, ahogyan ez a korábban már tárgyalt
teljesítményformulából (= 𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑, ahol 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑐𝑜𝑠900 = 0) következik.
E látszólag feleslegesnek tűnő kitérő egyrészt a terhelt transzformátor tárgyalásának
előkészítését jelenti, másrészt magyarázható vele, hogy a hálózatba kapcsolt terheletlen
transzformátor nem vesz fel energiát a hálózatból, így nem terheli a villanyszámlát sem.

8.3.2. Terhelt transzformátor vizsgálata
A terhelt transzformátor tanítását is egyszerű kísérlettel célszerű kezdeni.
Az iskolai transzformátorkészlet felhasználásával állítsuk össze a rajzon látható kapcsolást!
Zárt vasmagra helyezzünk N1 = 1200 menetes tekercset (primer tekercs) és N2 = 600 menetes
(szekunder) tekercset. A primer tekerccsel kössünk sorba kb. 500 Ω-os tolóellenállást és 4 Vos zsebizzót! A 600 menetes szekunder tekercsre kössünk párhuzamosan két 3 V-os
izzólámpát! A primer kört kapcsoljuk néhány V-os váltakozó feszültségre, majd a tolóellenállás
változtatásával állítsunk be akkora áramot, hogy mindkét körben közel azonos intenzitással
világítsanak a lámpák!

8.9. ábra: A kísérleti összeállítás kapcsolási rajza

Ekkor a szekunder körben lévő két párhuzamosan kapcsolt lámpa együtt közel kétszeres áramot
vesz fel, mint a primer körben lévő lámpa. Csavarjuk ki a szekunder körben először az egyik,
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majd a másik lámpát is! A primer körben lévő izzó fényereje először jól láthatóan csökken,
majd a második lámpa kicsavarásával (a szekunder kör megszakításával) a primer körben lévő
lámpa teljesen kialszik.
A jelenség rendszerint meglepi a diákokat. Egyértelműen mutatja, hogy a szekunder kör árama
visszahat a primer kör áramára. Amikor a szekunder körben két párhuzamosan kötött lámpa
világít, a primer tekercs áramkörében is erősebb áram folyik, a lámpa erősen világít. Amikor a
szekunder kör egyik lámpáját kicsavarjuk, az áramerősség csökken, és a primer körben lévő
lámpa is halványabban világít. A szekunder kör mindkét lámpáját kicsavarva a szekunderkör
megszakad, aminek hatására a primer körben sem világít a lámpa. A jelenséget kvalitatív
szinten a kölcsönös indukció jelenségével magyarázhatjuk meg. A terheletlen trafó
vasmagjának mágneses terét a primer tekercs árama állítja be. Ha a szekunder körben is folyik
áram, akkor a szekunder tekercs és a primer tekercs mágneses tere együtt szabja meg a
vasmagban kialakuló és ezáltal mindkét tekercsben azonos eredő mágneses teret. A két tekercs
induktív csatolódása révén alakul ki mindkét tekercs effektív feszültsége és az effektív
áramerősség, valamint a két áramkörre jellemző 𝜑1 , 𝜑2 fázisszög értéke is.
A terhelt transzformátor feszültség- és áramviszonyainak mennyiségi leírására a
középiskolában nem vállalkozhatunk. A fenti kísérlet kvalitatív értelmezése alapján azonban
kimondhatjuk, hogy a terhelt transzformátor két tekercsének áramkörét tekintve érvényes az
elektromos teljesítmények azonossága, azaz az energiamegmaradás törvénye.
𝑈1 𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐼1 𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 = 𝑈2 𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐼2 𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2
Ez azt jelenti, hogy a transzformátor segítségével elektromos energiát tudunk átadni az egyik
váltakozó áramú elektromos áramkörből az attól galvanikusan független, de mágneses tér révén
csatolt másik áramkörbe. Emiatt a transzformátoroknak alapvető szerepe van az elektromos
energia szállításában, a távvezetékek felépítésében. A transzformátor szekunder áramkörében
felhasznált elektromos munkát tehát a primer kört „működtető” feszültségforrás energiája
(végső soron az erőművek generátorai által keltett elektromos energia fedezi.
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai kapcsán rendszerint a feszültség átalakítását tartják
számon a tanulók, és kevésbé tudatosul bennük az, hogy a transzformátor segítségével az áram
erőssége is változtatható.
Ennek tárgyalásánál a fenti teljesítmény-egyenletből célszerű kiindulni. Amennyiben a két
tekercs áramkörében a fázisszögek koszinuszainak értéke jó közelítéssel azonos, akkora
teljesítmények egyenlőségét kifejező összefüggésből adódik, hogy
𝐼2 𝑒𝑓𝑓
𝐼1 𝑒𝑓𝑓

≈

𝑈1 𝑒𝑓𝑓
𝑈2 𝑒𝑓𝑓

≈

𝑁1
𝑁2

Azaz, a transzformátor tekercseinek menetszám-aránya az effektív feszültségekével egyenesen,
az áramokéval fordítottan arányos. Amennyiben tehát a szekunder tekercs menetszáma sokkal
kisebb, mint a primer tekercsé, továbbá a szekunder kört kis ellenállású fogyasztó terheli, a
szekunder körben folyó áramerősség értéke jelentősen megnő. Ennek alapján működnek
például a közismert hegesztő transzformátorok.
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8.4. Elektromos hálózat és energiafelhasználás otthonunkban
Csatlakozás az lakossági elektromos energiahálózatra
A villamos erőművekben előállított nagyfeszültségű háromfázisú áramrendszert többszörös
feszültségcsökkentő transzformálás során 400/230 V feszültségre transzformálva légkábelen
vagy földkábelen jut el a lakossági fogyasztókhoz. Három ún. fázisvezeték (betűjele: L1, L2,
L3, korábban R,S,T) és egy közös föld- vagy nullvezeték (N) jön be a házi
csatlakozószekrénybe. A fázisvezetékek közti ún. vonal-feszültség mérhető, értéke 400V. Az
egyes fázisvezetékek és a nullvezeték közti fázisfeszültség 230V. A csatlakozó szekrénybe
bejövő vezetékeket egy házanként lokálisan kiépített földelő vezeték egészíti ki, amit a
nullvezetékkel kötnek össze. (A lokális földelést műszaki előírások szerint alakítják ki a ház
földalapjába süllyesztett fém-elektródához kapcsolt vezetékekkel, majd összekapcsolják a
lakossági hálózat házba bevezetett nullvezetékével.) A csatlakozószekrényből a felhasználók
igényei szerint osztódik ágakra a hálózat. Az 50 m2 alapterületnél nem nagyobb lakások
energiaigényének biztosítására általában egyetlen fázis és nullvezeték elegendő. A nagyobb
lakásokba két vagy három fázisvezeték és nullvezeték kerül. A lakásba bejövő vezetékek
közvetlenül a lakás fogyasztásmérőjéhez csatlakoznak, majd onnan kerülnek a lakás villamos
hálózatának elosztódobozába, ahonnan a fogyasztókat tartalmazó áramköröknek megfelelően
ágaznak szét. Az elosztótábla után minden áramkört külön biztonsági berendezés véd. Ha az
áram egy körben zárlat vagy túlterhelés okozta melegedés miatt megnőne, a biztonsági
„kismegszakító” lekapcsolja az áramkört a hálózatról, így védve a nagyobb bajtól a hibás
területet, és biztosítja, hogy a baj ne terjedjen át a hálózat hibátlanul működő részeire is.
A fizikaórán nem villanyszerelőket képzünk, mégis fontosnak érezzük, hogy az otthoni
elektromos hálózat alapvető egységeit azok szerepét és működésük lényegét minden iskolázott
fiatal megismerje. Ez hozzájárul, hogy felhasználóként biztonsággal kezeljék a rendelkezésükre
álló technikát.

A lakás elektromos hálózatával kapcsolatos gyakorlati
ismeretek, érdekességek, feladatok, mérések (EI21.)
Részletek >>>
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EI1. Maxwell III. törvénye (tanári háttéranyag)

E kiegészítő fejezetben röviden összefoglaljuk Maxwell III. törvényét és a törvény fizikai
tartalmát, és megmutatjuk a törvény középiskolai matematikai apparátussal történő tárgyalását.
A törvénynek csak integrális alakjával foglalkozunk, mert a differenciális alak elemi szinten
nem tárgyalható, és még a szokásos differenciál és integrálszámítási ismeretek (kalkulus) sem
elegendők kimondásához, hiszen ahhoz parciális deriváltakra és differenciál operátorok
ismeretére lenne szükség.
A Maxwell III. törvény integrális alakja:
∮ 𝐸⃗⃗ ∙ 𝑑𝑠⃗ = −

𝑑
⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗
∫𝐵
𝑑𝑡

Szavakkal kifejezve: Az elektromos térerősség tetszőleges zárt görbe mentén vett integrálja
megegyezik a görbére illesztett tetszőleges felületen átmenő mágneses térerősség fluxus
negatív előjellel vett időderiváltjával. (Az ábra mutatja, hogy a zárt felületet például
kucsmaként képzelhetjük, ami a zárt határgörbére illeszkedik.) A görbék és a felületek
tulajdonságaira vonatkozóan fennállnak bizonyos matematikai követelmények, minthogy
azonban a törvényt részletes számításokban nem használjuk, ezeknek a feltételeknek taglalását
mellőzzük.

Vonal és felületi integrálok középiskolai szinten nem használhatók, azonban tagozatos
osztályokban, illetve szakkörön az integrálok helyett integrálközelítő összegekkel a törvény
középiskolai szinten is tárgyalhatóvá válik. A geometria elképzeléséhez középiskolai szinten
elegendő, ha a változó fluxust körülölelő síkgörbét és a görbe által kifeszített sík felületdarabot
választunk a gondolkodáshoz.
Ennek megfelelően a törvény az
∑ 𝐸𝑖 cos 𝛼𝑖 Δ𝑠𝑖 = −
𝑜

Δ𝜙
Δ𝑡

alakot ölti, ahol a zárt görbe által kifeszített felületen átmenő mágneses fluxust a
𝜙 = ∑ 𝐵𝑖 cos 𝛿𝑖 Δ𝐴𝑖
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összeggel közelítjük. (A szumma jel mellett a kis kör azt jelenti, hogy az összegzést zárt görbére
kell elvégezni.) Az összegezés megértéséhez értelmeznünk kell a görbe ívelem-vektorát és az
elemi felületvektort, ezeknek a fogalmak azonban az emelt szintű elektrosztatikában már
minden bizonnyal elő kellett fordulni.
Megjegyzés:
-

Mind a zárt görbe menti vonalintegrál, mind a felületen átmenő fluxus közelítő
összegekkel történő kiszámítását a korábbiakban már tárgyaltuk, így itt csak ábrákkal,
utalunk a jelölések jelentésére.

lim ∑ 𝑣⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ = ∫ 𝑣⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

𝑑𝐴 →0

𝐴

𝐴

Ez a tárgyalásmód fogalmilag igen nehéz, mert anélkül, hogy vonal és felületi integrálról
beszélnénk, a két fogalom tartalmának mély megértését alapozzuk meg. A fogalomrendszerből
ugyan kimarad a határértékképzés, és természetesen nem foglalkozunk az integrálok
kiszámításának technikai részleteivel sem, érteni kell azonban a vektormezők görbére, illetve
felületre vett összegzésének elemi szabályait. Nem kerülhetjük el a zárt görbe irányítása és a
görbe által kifeszített felületvektor pozitív irányának összehangolását sem. Eszerint, a zárt
görbén választott pozitív körüljárási iránnyal a felületvektor iránya megállapodás szerint
jobbrendszert kell, hogy alkosson. A konvenciót az ábra szemlélteti. Az ábra mutatja, hogy a
felületvektor irányát jobb kezünk kifeszített hüvelykujja jelöli ki, ha négy ujjunkkal a választott
irányban körülfogjuk a görbét. Természetesen fordítva is eljárhatunk, ha először a felületvektor
irányát választjuk meg, akkor négy ujjunk jelöli ki a görbén a pozitív irányt.
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A törvény egyszerűbb felírásához gyakran új jelöléseket, illetve elnevezéseket vezetünk be. A
térerősség körintegrálját örvényerősségnek nevezzük, és bevezetjük az
Ö𝐸 = ∑ 𝐸𝑖 cos 𝛼𝑖 Δ𝑠𝑖
𝑜

jelölést. (Az indexben levő E arra utal, hogy az elektromos tér örvényerősségéről van szó.)
A Maxwell-egyenlet ezzel az
Ö𝐸 = −

∆𝜙
∆𝑡

alakra hozható. A negatív előjel a zárt görbe és a rá feszülő felület irányítása közötti általánosan
elfogadott konvenció következménye.
A Maxwell-egyenlet fizikai tartalma az, hogy a változó mágneses fluxus körül örvényes
elektromos mező keletkezik. Az örvényes elektromos mezőben az erővonalak önmagukban
záródnak. Emiatt az ilyen mezőben nem definiálható feszültség fogalom. Vegyük észre
azonban, hogy az elektromos tér örvényerőssége megegyezik a korábban definiált
körfeszültséggel. A mező két pontja között tehát nem definiálhatunk feszültséget, de ha zárt
görbe mentén képezzük a térerősség összegét (a körfeszültséget), akkor egyértelmű
eredményhez jutunk. A körfeszültség jól használható az elektromos hálózatok leírásakor. A
változó fluxust körülvevő elektromos tér és a zárt görbében keletkező körfeszültség azonban
független attól, hogy a görbe mentén vannak-e mozgásképes töltések, vagy nem. Amennyiben
azonban a tér bármilyen tulajdonságát mérni kívánjuk, már szükséges, hogy a térben vezetők
legyenek. A Maxwell-egyenlet közvetlenül nem igazolható! Annak az általánosításnak az
eredménye, hogy a változó fluxus körül elhelyezett körvezetőkben az elektromotoros erő
független a vezető ellenállásától.

Vissza >>>
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EI2. Demonstrációs kísérletek az indukció jelenségkörének tanításához

A) Mozgási indukciót felidéző demonstrációs kísérletek
Vezetőhurok és mágnes viszonylagos mozgása
Hajlítsunk vastagabb rézhuzalból kör alakú hurkot és csatlakoztassuk érzékeny (mV)
középnullás feszültségmérő műszerre! Rögzítsük a hurkot állandó helyzetben, majd közelítsünk
hozzá mágnesrudat egészen addig, amíg a mágnes egyik pólusa át nem megy a hurok síkján! A
műszer feszültséget jelez. Távolítsuk a mágnest a huroktól! A műszer ellentétesen tér ki,
jelezve, hogy a feszültség polaritása megfordult.
Fordítsuk meg a mágnesrudat a hurok előtt! A műszer először az egyik, majd a másik irányba
tér ki.

Rögzítsük a mágnest, és most a hurkot mozgassuk! Először közelítsünk a mágneshez, majd
távolodjunk tőle, forgassuk meg a hurkot a mágnes előtt! A műszer most is ugyanúgy jelez,
mint amikor a mágnest mozgattuk a nyugvó vezetőhurok előtt. A kísérlet bizonyítja, hogy az
indukció szempontjából a mágnes és a vezetőhurok viszonylagos mozgása a meghatározó.
Ismételjük meg a kísérletet más alakra hajlított vezetőhurkokkal is! Megállapítható, hogy a
hurok alakja az indukció szempontjából közömbös.
Készítsünk kettő, három, esetleg még több, sorba kötött rézdrót hurkot, azaz kettő, három stb.
menetű tekercset! A kísérletet a többszörös hurkokkal megismételve megmutathatjuk, hogy az
indukciós hatás a hurkok számával növekszik.

Tekercs és mágnes viszonylagos mozgása
Mozgassunk erős rúdmágnest a 300 menetes tekercsbe, majd húzzuk ki belőle! Mindkét
alkalommal figyeljük meg a műszer kilendülésének ellentétes irányát! Végezzük el a kísérletet
két összefogott (egyforma póluserősségű) mágnessel is! A korábbi feszültségértékek
megduplázódnak.
Végezzük el a kísérletet különböző menetszámú tekercsekkel is! A mellékelt rajz az erre
szolgáló kísérleti összeállítást mutatja. Az iskolai szétszedhető transzformátor-készlet 300, 600
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és 1200 menetes tekercseit kössük sorba és csatlakoztassuk középállású mutatós feszültségmérő
műszerhez!

Dugjunk mágnesrudat egymás után mindhárom tekercsbe (ügyelve arra, hogy a mozgási
sebesség azonos legyen)! A műszer által mutatott, indukcióval keltett feszültség a
menetszámok arányának megfelelően növekszik, polaritása a mozgás irányától függ.
(A kísérlet szempontjából kritikus, hogy a mágnes sebessége mindhárom tekercs esetén azonos
legyen. Ez kis gyakorlás után megvalósítható. Hasonló eredményre vezet, ha az egyenletes
mozgás helyett, a tekercs fölé tartott mágnest elengedve belejtjük a tekercsbe. Ekkor a mozgás
nem egyenletes ugyan, de ha az ejtés magassága azonos, a mozgás mindhárom tekercsben
hasonló, így az indukált feszültségek arányát most is a menetszámok aránya határozza meg.)

Tekercsben rezgő mágnes

Akasszunk rugóra mágnesrudat, és lógassuk egy 600 menetes üres tekercsbe úgy, hogy a
mágnes vége kb. a tekercs hosszának negyedéig érjen! Csatlakoztassuk a tekercset
oszcilloszkóp függőleges bemenetére, majd hozzuk rezgésbe a mágnest! Az oszcilloszkóp
ernyőjén az indukált feszültség szinuszos jellege jól megfigyelhető. Ismételjük meg a kísérletet
nagyobb és kisebb menetszámú tekercsekkel is!
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Indukált áramok révén csatolt rezgő mágnesek
Kössük sorba a szétszedhető iskolai transzformátorkészlet két 600 menetes tekercsét! Két
azonos erősségű rugóra függesszünk fel két rúdmágnest úgy, hogy azok azonos pólusú vége
mintegy egynegyed részig belelógjon a tekercsekbe! Hozzuk rezgésbe az egyik mágnest! A
mozgó mágnes feszültséget indukál a tekercsben, ami a sorba kötött tekercsek zárt körében
áramot indít meg. Ennek hatására a másik tekercsbe belógó mágnes szintén rezgésbe jön; a két
rezgés csatolódik.

Faraday nyugalmi indukcióra vonatkozó kísérlete mai eszközökkel bemutatva
Faraday 3.2.1 pontban leírt történelmi kísérletéhez hasonló kísérlet mai szertári eszközökkel
könnyen megismételhető. Faraday kör alakú vasmagra csévélt tekercseit szétszedhető iskolai
transzformátorkészlet zárt vasmagja és arra ráhúzható tekercsek helyettesítik. Mindkét tekercs
körébe ampermérőt kapcsolunk. A kísérleti összeállítást és a két tekercs áramának időbeli
változását a kísérlet fázisaiban a mellékelt ábrák és grafikonok mutatják.
Helyezzünk el két 600 menetes iskolai transzformátor-tekercset az asztalon úgy, hogy
tengelyük egybeessen és a két tekercs távolsága 3-4 cm legyen! Csatlakoztassuk az egyik
tekercset pillanatkapcsolón és tolóellenálláson keresztül 4,5 V-os zsebelemre, a másik tekercsre
kössünk középállású műszert!
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Állítsuk a tolóellenállás értékét minimálisra! Zárjuk,
majd szakítsuk meg az első tekercs áramkörét!
Bekapcsoláskor, illetve kikapcsoláskor a második
tekercsre kötött műszer mutatója ellentétes irányba
lendül ki. Vigyük közelebb egymáshoz a két
tekercset, és mutassuk meg, hogy az áram ki- és
bekapcsolásakor észlelt hatás erősebbé vált.
Helyezzünk közös egyenes vasmagot a két
tekercsbe, és ismételjük meg így is a kísérletet!
A második tekercsben indukált feszültség ebben az
esetben sokszorosára nő. Változtassuk a
tolóellenállás segítségével a gerjesztő tekercs
áramát, és figyeljük a közös vasmagon lévő második tekercsre kapcsolt műszer kitérését! Amíg
az első tekercs árama változik, a második tekercsben feszültség indukálódik.

Indukált áram magashőmérsékleti szupravezető kerámia-gyűrűben
Látványos és tanulságos demonstrációs kísérletet végezhetünk kis méretű erős kobaltszamárium mágnes és magashőmérsékleti szupravezető kerámiagyűrű felhasználásával.
Lapos műanyag tálkába helyezzük el a speciális anyagú magashőmérsékleti kerámiagyűrűt,
majd öntsünk rá cseppfolyós nitrogént! A demonstrációs kísérletekhez forgalmazott
kerámiagyűrű átmérője 2-3 cm, vastagsága kb. 1 cm, kémiai összetétele: 𝑌𝐵𝑎2 𝐶𝑢3 𝑂7.
Szupravezető tulajdonságokkal 93 K hőmérséklet alatt rendelkezik, ami már cseppfolyós
nitrogénnel hűtve biztosítható (a nitrogén forráspontja 77 K).
A 77 K-ra lehűlt kerámiagyűrű közepébe ejtsünk néhány cm magasságból kisméretű az erős
mágnest! (E célra néhány mm élhosszúságú kobalt-szamárium mágnes-hasábot szoktak
használni.) A leeső mágnes gyors és erős mágneses fluxusváltozást eredményez a szupravezető
kerámiagyűrűben. Az szupravezető anyag elhanyagolhatóan kicsi elektromos ellenállása miatt
erős örvényáramok alakulnak ki a gyűrűben. Az indukált köráramok mágneses tere taszító erőt
fejt ki a mágnes kockára. Ha a taszító erő egyenlővé válik a mágnes súlyával, a mágnes néhány
mm magasságban lebeg a kerámia felett (ábra).
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Megjegyzés:
-

A szupravezető kerámiákat 1986-ban fedezte fel Alex Müller és Georg Bednorz, akik a
1987-ben találmányukért Nobel-díjat kaptak. 1988. évi fizika OKTV ELTE-n
megrendezett döntőjében a versenyzőknek a fent leírt kísérlet alapján becslést kellett
adni a szupravezető gyűrűben folyó áram erősségére. Ahhoz, hogy ezt megtehessék,
kísérletileg meg kellett határozniuk a mágnes-hasáb dipólus-nyomatékát.

-

A feladat és a megoldása részletes leírása megtalálható a következő könyvben.

Bérces György, Főzy István, Juhász András és Tasnádi Péter:
Versenyfeladatok
kísérleti
fizikából
1973-1993
(Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp. 1993. 161- 168.old.)

Vissza >>>
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EI3. Kiegészítő tanári háttérismeretek az indukciófluxus tanításához

1) A vezető által körülölelt mágneses fluxus szemléletesen jól érthető, de pongyola fogalom.
Ha diákjaink ezen fennakadnak érdemes visszatérni a mágneses fluxus, illetve az általános
fluxus fogalom tisztázására. Ebben sokat segíthet, ha az elektromos térben részletesen
tárgyaltuk a fluxus fogalmát például a ponttöltés esetén. Ott általában zárt felületekre
vonatkozóan használjuk a fogalmat. A mágneses fluxus esetén jellemző nyitott felületek esetén
kulcsszerepe van a felületet határoló, értelemszerűen mindig zárt görbének. A zárt görbékre
illeszkedő felületek esetén legegyszerűbb, ha görbeként síkgörbét használunk és a görbére
illeszkedő felületet a zárt görbe által kifeszített sík felületdarabként képzeljük el. (Például
mintha a görbét kijelölő huzalra szappanhártyát feszítenénk.) Ennél általánosabb elképzelés
ritkán szükséges. Nyilvánvaló, hogy a görbe akkor öleli körül a mágneses fluxust, ha a
mágneses térerősség vonalak átdöfik a görbére feszített felületet. Bonyolultabb azonban ennél
a görbe és a rá feszülő felület irányításának, valamint a fluxus előjelének megválasztása.
Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a fluxus skaláris mennyiség, nincsen iránya, de értéke
pozitív és negatív is lehet. Még a legegyszerűbb esetben, amikor a tér homogén és merőleges a
zárt görbe által kifeszített felületre, sem kerülhetjük el a felület irányításának kérdését. A fluxust
nem definiálhatjuk egyszerűen a 𝜙 = 𝐵𝐴 szorzattal, ahol B a mágnerses tér nagysága A pedig
a görbe által körülzárt felület területe. Nem mindegy ugyanis, hogy a mágneses tér melyik
oldalról döfi át a felületet. (Gondoljunk csak arra a kérdésre, hogy vajon indukálódik-e áram
abban a szupravezető gyűrűben, amelyet a síkjára merőleges mágneses térben „átfordítunk”. A
gyűrű helyzete a kezdő és véghelyzetben látszólag pontosan ugyanolyan, a „láthatatlan”
különbség csak annyi, hogy a véghelyzetben a mágneses indukcióvonalak az irányított sík
normálvektorához képest pontosan ellentétesen állnak.)
A zárt görbe és a felület irányítását úgy szokás összehangolni, hogy a görbén önkényesen felvett
körüljárási irány jobbrendszert alkosson a felületet normálvektorával.

Zárt síkgörbe és a ráfeszülő sík felület normálvektora

A felületen átmenő mágneses fluxust ezután akkor tekintjük pozitívnak, ha a mágneses
indukcióvektor és a felületvektor iránya megegyezik, ellenkező esetben a fluxus negatív.
Azonnal látszik, hogy amennyiben a görbén felvett pozitív körüljárási irányt megfordítjuk,
megfordul a felület normálvektora is. Mivel az indukcióvektor iránya változatlan marad, a
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fluxus előjele az előzőhöz képest ellenkezőre változik. A fluxus előjele tehát a görbe
irányításától, és annak megfelelően a felület normálvektorának irányításától függ.
A felületvektor felhasználásával a felületen átmenő indukciófluxust a
𝜙 = ⃗B⃗ ∙ ⃗A⃗
skalárszorzattal definiáljuk. Amennyiben a diákok nem ismerik a skalárszorzatot, akkor a
definíciót a
𝜙 = 𝐵⊥ 𝐴
alakban adhatjuk meg, ahol 𝐵⊥ a mágneses indukcióvektornak a síkra merőleges, (azaz a sík
normálvektorával párhuzamos) összetevője. A sík normálvektora és az indukcióvektor által
alkotott szöggel kifejezve
𝐵⊥ = 𝐵cosα
2) A homogén térben definiált, síkgörbével határolt, síkfelületre megfogalmazott
gondolatmenet könnyen általánosítható változó mágneses térre és tetszőleges zárt görbével
határolt felületre. A felületet olyan kicsiny felületdarabokra kell bontani, amelyek már
közelíthetők sík felületelemekkel, amelyeken a mágneses indukcióvektor állandónak
tekinthető. Az elemien kicsiny síkdarabokon a fenti definíciók szerint meghatározhatjuk a
mágneses fluxust. A teljes mágneses fluxust az elemi fluxusjárulékok összege adja.

Az inhomogén mágneses térben értelmezett fluxus fogalom alapján érthető, hogy a vezetőnek
nem kell benne lennie a mágneses térben ahhoz, hogy áram indukálódjék benne. Az indukált
áramot a vezető által kifeszített felületen átmenő fluxus változása szabja meg, a fluxusváltozást
„távolról” körülölelő vezeték esetén a vezető által határolt felületen vannak olyan részek, ahol
az indukcióvektor zérus, ezek a részek nyilvánvalóan nem adnak járulékot a vezető által
körülölelt fluxushoz.
3) A vezető által körülölelt fluxus kétféleképpen is változhat. Egyrészt, ha a rögzített vezető
által kifeszített síkot átdöfő mágneses indukcióvektor változik, másrészt, ha a vezetődarab
elmozdul és az általa kifeszített felület területe változik. Az utóbbi teszi lehetővé, hogy egyes
esetekben a mozgási indukcióval értelmezett jelenségeket nyugalmi indukcióként kezeljük.

Vissza >>>
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EI4. Tanulságos kísérleti feladat az indukált elektromos mező
körfeszültségének tárgyalásához

Jegyzetünk 3.2.3. fejezetében leírt kísérlet felhívja a figyelmet a sztatikus és az indukált
elektromos mező lényegi különbözőségére, A töltések keltette elektromos tér konzervatív, míg
a mágneses indukciófluxus változása következtében nem konzervatív, örvényes elektromos
mező jön létre.
A kísérlet akkor válik igazán tanulságossá, ha a jelenségre mennyiségileg is vizsgálható konkrét
feladatot építünk. Ilyen feladat lehet például a következő:
-

Határozzuk meg, (a 3.2.3. fejezetben leírt kísérleti összeállítás esetén) mit mutat a 30
k ellenállású voltmérő, ha az ábrán látható módon a kör A és B pontja közötti
feszültséget, ha azt, a voltmérő ábrán bemutatott kétféle helyzetében mérjük meg!

Megoldás:
A megoldás kiindulási pontja az, hogy kísérletünkben nem telep, hanem változó mágneses
indukciófluxus hozza létre az 𝜀 =

∆𝜙
Δ𝑡

𝜀

körfeszültséget és az 𝐼 = 4𝑅 áramot!

A huroktörvény szerint gondolhatjuk át, hogy mit mutat a feszültségmérő! Az a) és a b)
kapcsolásban természetesen kétféle hurkot használva kell meghatároznunk a keresett
feszültségértékeket.
Az a) kapcsolásban tekintsük először az AB szakaszra eső ellenállásból és az erre vezetékekkel
csatlakozó feszültségmérőből álló hurkot! Ha a voltmérő ideális, azaz „végtelen ellenállású”,
akkor rajta nem folyik áram, és így az pontosan az R ellenálláson eső
𝑈1 = 𝐼𝑅 =

𝜀
4

feszültséget mutatja. Gondoljuk át a megoldást az ACB ágból és a változatlan helyzetű
feszültségmérőből álló hurok alapján is! A hurok most körülöleli a teljes változó fluxust is! Az
ideális műszer most a körfeszültség és az ACB ágon eső feszültség:
𝑈1′ = 𝜀 − 3𝐼𝑅 =
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𝜀
4

különbségét mutatja. A két feszültség, amint várható volt megegyezik.
Menjünk végig ugyanezen a gondolatmeneten a b) kapcsolásra vonatkozóan is! Használjuk
először az ACB ágból és a feszültségmérőből álló hurkot. Ez most nem fogja körül a változó
fluxust, a feszültségmérő tehát az ACB ágon levő három sorosan kapcsolt ellenállásra eső
𝑈2 = 3𝐼𝑅 =

3
𝜀
4

feszültséget mutatja. Az AB ágból és a rákapcsolt feszültségmérőből álló hurok alapján
gondolkodva is ugyanezt kapjuk. Ez a hurok már körülöleli a változó fluxust is, így a műszer
az
𝑈2′ = 𝜀 − 𝐼𝑅 = 3

𝜀
4

értéket mutatja.
A kétféle kapcsolásban a voltmérő más értéket mér, bár az áramkörnek ugyanarra a két pontjára
csatlakozik! Érdemes végiggondolni, hogy ha a voltmérőt az áramkör síkjából kiemelve visszük
át az a) ábrán bemutatott helyzetből a b) ábrán láthatóba, akkor az átmenet során milyen
értékeket mérhetünk!
A kísérlet bemutatásakor nem ideális voltmérőt használunk. (A helyzetet tehát nehezíti, hogy a
feszültségmérő belső ellenállása nem végtelen (ideális műszer), hanem a hurokban lévő
ellenállásokkal összemérhető, 30 k.) A megoldás most a következő gondolatmenet alapján
adható meg: A tekercs és a vasmagját körülfogó ellenállásokból álló hurok transzformátornak
tekintő. Ha a 300 menetes tekercs primer feszültsége 200 V, az ellenálláshurok alkotta
egymenetes szekunder tekercs feszültsége
U sz =

1
2
 200 = V
300
3

Ennek több-kevesebb részét mutatja a mérőműszer.
A műszer belső ellenállása és az áramkörbeli ellenállás párhuzamosan kapcsoltnak tekinthető,
ha a belőlük álló hurok nem fog körül fluxusváltozást (a) eset). Az indukált feszültség így az
ellenállások arányában oszlik meg a most kiszámított eredő ellenálláson és az ellenállásnégyzet fennmaradó ellenállásain. A műszer az eredő ellenállásra jutó feszültségeket mutatja.
2
2
Az a) esetben U 1 = V , a b) esetben U 3 = V .
15
5
A kísérletet egyenáramú teleppel megismételve az a) helyzetbe tett feszültségmérő
𝜀
nyilvánvalóan 4 feszültséget mutat. A b) helyzetben, ha az ABC ágból és a feszültségmérőből
álló kört vizsgáljuk akkor a körbe bekerült a feszültségforrás, így a műszer 𝜀 − 3𝐼𝑅 =

𝜀

4

feszültségértéket jelez. Amennyiben az AB ágat egészítjük ki a feszültségmérővel, akkor a
körben nincsen feszültségforrás és a műszer az R ellenálláson eső értéket mutatja. A sztatikus
térben tehát amint várható volt, a feszültség a voltmérő bekapcsolási helyzetétől független.
Vissza >>>
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EI5. Demonstrációs kísérletek az örvényáramok hatásainak
bemutatására

A Thomson-féle gyűrűkísérlet
Állítsuk össze a kísérleti eszközt az iskolai transzformátor-készletből az ábra szerint! Húzzunk
a függőlegesre állított hosszú, egyenes vasmagra 300 menetes tekercset, majd a tekercs fölé
egy, a vasmagnál nagyobb átmérőjű alumínium- vagy rézgyűrűt!
Adjunk a tekercsre 0-tól 240 V-ig folyamatosan szabályozható váltakozó feszültséget! A gyűrű
a vasmagon egyre magasabbra emelkedik. Ha megfogjuk a gyűrűt, érezzük, hogy felmelegszik.
Cseréljük ki a gyűrűt kis menetszámú, rövidre zárt tekercsre! A tekercs lebeg a gerjesztő tekercs
fölött. A gyűrű és a tekercs lebegése bizonyítja, hogy az indukált feszültség árama olyan
mágneses teret kelt, amely mindig ellentétes a gerjesztő tekercs terével. A kézzel tartott gyűrű
vagy tekercs jól érzékelhető melegedése mutatja, hogy az örvényáramok jelentős Joule-hőt
„termelnek”.
Megjegyzés:
-

A kísérletet ne tartson 3-4 másodpercnél hosszabb ideig, mert a gerjesztő tekercs
tönkremehet!

A Thomson-féle „ágyú”
Kössük a tekercset pillanatkapcsoló közbeiktatásával a 220 V-os
hálózatra! Adjunk a kapcsoló lenyomásával hirtelen 220 V-ot a
gerjesztő tekercsre!
Az egyenes vasmagra húzott alumíniumgyűrű magasra ugrik.
Jegyezzük meg a gyűrű emelkedési magasságát, majd ismételjük
meg a kísérletet két hasonló, egymásra helyezett gyűrűvel!
A kísérlet eredménye meglepő, az emelkedés magassága két
karika esetén nagyobb. Végezzünk további megfigyeléseket,
egyre növelve a gyűrűk számát! Az ugrási magasság eleinte nő,
majd csökken.

A Lenz-törvény demonstrálása tűcsapágyon forgó abroncsokkal lásd: EÁ35. A)
Waltenhofen-féle ingakísérlet lásd: EÁ35. B)
Mágnes fékezett esése rézcsőben lásd: EÁ35. C)
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A) Az örvényáramokkal keltett folyamatos mozgás
Könnyű alumíniumpohár aljának közepére, a belső
oldalon, pontozóval üssünk kis benyomatot! Ez a
bemélyedés megkönnyíti, hogy a poharat, szájával
lefelé fordítva, tűállványra támasszuk. A tű hegyén a
pohár elfordulhat. Lógassunk a pohár fölé kézi
forgatógépbe fogott mágnespatkót vagy két,
lágyvassal összefogott rúdmágnest az ábra szerint! A
mágnest forgatva a pohár is követő forgásba jön.
Megjegyzés:
-

A kísérlet az aszinkronmotorok működésének alapelvét demonstrálja. A forgó mágneses
tér létrehozására a motorokban elektromágneseket használnak.

-

Forgó alumíniumpohárként jól megfelel a kereskedelemben kapható, folyadékok
térfogatának mérésére használatos nyeles mérőhenger. A kísérlet összeállítása előtt a
nyelet el kell távolítani.

B) Háromfázisú aszinkronmotor modellje
Tegyünk a tekercsek közé függőleges tengelyen (tűcsapágyon) könnyen forgó
alumíniumpoharat, esetleg vízszintes síkú alumínium körlapot! A tengely legyen a három
tekercs tengelyegyenesének metszéspontjában! Kapcsoljuk a tekercsekre rendre a háromfázisú
hálózat fázisait! A pohár (lap) forgásba jön.

A tekercsekre kapcsolt háromfázisú áram eredő mágneses tere ω = 2πf szögsebességgel forgó,
állandó nagyságú mágneses tér, ahol f a váltakozó áram frekvenciája (lásd a megjegyzéseket).
A forgó mágneses tér hatására az alumíniumpohárban örvényáramok keletkeznek. Az
örvényáram mágneses tere a Lenz-törvény értelmében csökkenteni igyekszik az őt keltő
fluxusváltozást. Ez úgy valósulhat meg legjobban, ha a pohár a forgó mágneses térrel együtt
forog. (Természetesen attól kissé lemaradva, mert különben megszűnne az indukció.)
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Megjegyzés:
-

A gyakorlatban az ilyen motorok forgórészét kis
menetszámú, vastag huzalból tekercselt, rövidre
zárt tekercs képezi. A tekercs gyakran a lenti ábrán
látható, kalitkához hasonló alakú, ezért ezt a motort
szokás kalitkás vagy rövidre zárt motornak is
nevezni.

-

Az indukciós motor nagy előnye, hogy nem szükséges csúszó kontaktus alkalmazása,
és ezért nem lép fel szikrázás, illetve mechanikai súrlódás. Az ilyen motorokban annál
nagyobb az indukált feszültség és a motor nyomatéka, minél inkább lemarad a forgórész
tekercse az állórész forgó mágneses terétől. Ha a motort terheljük, fordulatszáma
csökken, így automatikusan növekszik az indukált áram és a motornyomaték. A motor
hátránya, hogy fordulatszáma lényegében nem változtatható: a váltakozó feszültség
frekvenciájával nagyjából megegyező fordulatszámon működik.

-

Ha az állórész két tekercsére kapcsolt fázisokat felcseréljük, a motor forgásiránya
ellentétesre változik. Ha gyorsan forgó motornál cseréljük fel a két fázist, akkor a motor
először lassul, majd forgása ellenkező irányúra vált. Az aszinkronmotoroknak igen nagy
előnye, hogy elektromosan is fékezhetőek. Fékezéskor az elektromos energia egy részét
aszinkrongenerátorként visszatáplálják a hálózatba.

-

Azt, hogy a háromfázisú áram hatására 120°-os szögben elhelyezett tekercsek között
forgó mágneses tér jön létre, a következőképpen láthatjuk be:

-

Az egyes tekercsek mágneses tere az adott tekercs tengelyének irányába mutat, és rendre
a
𝐵𝑅 = 𝐵𝑜 sin(𝜔𝑡)
𝐵𝑆 = 𝐵𝑜 sin(𝜔𝑡 − 120𝑜 )
𝐵𝑇 = 𝐵𝑜 sin(𝜔𝑡 − 240𝑜 )
függvény szerint változik. Vegyünk fel olyan koordinátarendszert, amelynek x tengelye
az egyik tekercs tengelyének egyenesébe esik, az y tengely pedig erre merőleges.
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-

Az egyes tekercsek mágneses terét x és y összetevőre bontva azt kapjuk, hogy
𝐵𝑅𝑥 = 𝐵𝑜 sin(𝜔𝑡)
𝐵𝑆𝑥 = 𝐵𝑜 𝑐𝑜𝑠60𝑜 sin(𝜔𝑡 − 120𝑜 )
𝐵𝑇𝑥 = 𝐵𝑜 𝑐𝑜𝑠60𝑜 sin(𝜔𝑡 − 240𝑜 )
𝐵𝑅𝑦 = 0
𝐵𝑆𝑦 = −𝐵𝑜 𝑠𝑖𝑛60𝑜 sin(𝜔𝑡 − 120𝑜 )
𝐵𝑇𝑦 = −𝐵𝑜 𝑠𝑖𝑛60𝑜 sin(𝜔𝑡 − 240𝑜 )

-

Az x, illetve az y komponensek összegére
3

𝐵𝑥 = 2 𝐵𝑜 sin(𝜔𝑡)

és

3

𝐵𝑦 = 2 𝐵𝑜 cos(𝜔𝑡)

adódik. A 90°-os fáziskülönbségű, egymásra merőleges harmonikus rezgések összege
3
𝐵
2 𝑜

sugarú körmozgás. (Ebben az esetben nem érdemes a váltakozó áramoknál

szokásos módon forgó vektorokkal dolgozni, mert a módszer csak egyirányú rezgések
összeadásakor használható egyszerűen.)
-

Alumíniumpohár nehezen szerezhető be. Jól használható azonban pl. a szétszedhető
leideni palack külső fegyverzetét alkotó pohár.

-

Amennyiben a közvetlenül a háromfázisú hálózati feszültséget használjuk a tekercsek
táplálására, akkor legalább 1200 menetes vasmagos tekercseket kell használni,
egyébként a tekercsek leéghetnek.

Figyelem!
Ilyen nagy feszültségek mellett a kísérlet veszélyes! Tanulók a
kísérletet nem végezhetik!

Vissza >>>
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EI6. Az örvényáramok gyakorlati hasznosítása

„Kincskereső” fémdetektor működése
A föld alatt lévő, ezért nem látható, kisebb-nagyobb fémtárgyak kimutatására mágneses
indukció elvén működő fémdetektort (bounty hunter) használnak. A detektor működése az
váltakozó áram mágneses tere által a fémekben keltett örvényáramokon alapul. Az eszköz két
megfelelően méretezett indukciós tekercset tartalmaz. Az ún. „adó-tekercs” alacsony
frekvenciájú váltakozó áram hatására váltakozó mágneses teret kelt környezetében. A váltakozó
mágneses tér a fémekben örvényáramokat kelt. Az örvényáramok saját mágneses terükkel
gyengítik az adó-tekercs terét (Lenz-törvény). A kincskereső eszköz másik tekercse ugyancsak
indukció révén érzékeli a mágnes tér megváltozását, amit a hozzá kapcsolt elektronika jelez.

Biztonsági fémdetektor-kapu működése
A repülőtereken és egyéb helyeken biztonsági szempontból
fontos, hogy a belépőknél ne legyen fegyver (kés, pisztoly stb.).
Mivel ezek hagyományosan fémből készülnek, kiszűrésükre
indukciós fémdetektor kapukat használnak. E berendezések
lényegében rezonancia-frekvencián működtetett RLC-körök. A
kapu, amelyen átlépnek a vizsgált személyek egy nagy átmérőjű,
nagy menetszámú tekercsnek tekinthető, ami az RLC-kör része. A
kör frekvenciáját úgy állítják be, hogy ha a kapuban nincs fém,
akkor az RLC-kör rezonanciafrekvencián működjön. Ha valaki
fémet visz a kapun keresztül, akkor megváltozik a rendszer
induktivitása, így az RLC-kör frekvenciája is, amire az
elektronikai rendszer hangjelzést ad.
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Az örvényáramok melegítő hatásának gyakorlati alkalmazása
Indukciós főzőlap
A korszerű elektromos főzőlapok közt talán a legkorszerűbb az indukció elvén működik.
Energiatakarékos, az étel akkor sem ég a főzőlapra, ha véletlenül kifut a fazékból, a
tűzveszélyessége minimális. Titka, hogy főzéskor maga a főzőlap nem melegszik, csak a
főzőedény, ami az energiát kis veszteséggel
közvetíti az ételnek. A főzéshez csak vastagított
ferromágneses aljú főzőedényre van szükség. A
főzőlap csak akkor ad le energiát, ha speciális
edény a főzőlapon van. A főzőlap működését a
vázlatrajz szemlélteti.
4. A fazék ferromágneses ötvözetből készített
megvastagított alja
5. Az indukciós tekercs gyorsan változó mágneses erővonalai
6. Üvegkerámia fedőlap
7. Lapos indukciós tekercs menetei
A tükörfényes üvegkerámia-lappal fedett főző-felület
alatt, a berajzolt tartományok alatt egy-egy lapos
indukciós tekercs található. A tekercsben bekapcsolás
után kb. 25 kHz frekvenciájú váltóáram folyik. A tekercs
anyagának ohmos ellenállása kicsi, így az áramerősség
jelentős. A nagy áram nem melegíti a tekercs anyagát, de
a menetek körül erős mágneses teret kelt. A mágneses
erővonalak a kerámia lapon keresztül behatolnak az
főzésre alkalmas edény viszonylag vastag, ferromágneses
ötvözetből készített aljába és falába. A gyorsan változó
mágneses tér a falban örvényáramokat indukál, ami
azonnal jelentős Joule-hővel intenzíven melegíti az
edényt. (természetesen hosszabb idő alatt a forró edénytől
a vele érintkező üvegkerámia lap is kicsit
megmelegszik,
de
ez
gyakorlatilag
elhanyagolható.)

2

Az indukciós főzőlapon csak az edény forró. A
reklámfotón látható félbe vágott serpenyőbe ütött nyers
tojás egyik fele az indukált örvényáramoktól
felmelegített serpenyőben gyorsan megsült, míg a
főzőlapra került másik fele nyers maradt.
A képek forrás: Internet

2
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2

1

4

3

A főzőlap szerkezete a kerámia-lap
alatt: 1. rézből készült lapos tekercs,
2. elektronika, 3. hűtőventillátor, 4.
hűtőbordák

Az indukciós főzőlap működését bemutató demonstrációs kísérlet
Iskolai transzformátorkészlet U vasmagjának egyik szárára húzzunk N = 600 menetű tekercset,
majd helyezzünk a vasmagra vastagabb kartonlapot, amit a biztonság kedvéért kétoldalt még
megtámasztunk. A tekercset kapcsoljuk 230
V-os váltakozó áramú hálózatra (Figyelem!
tanári kísérlet!) A bekapcsolást követő
néhány perc múltán érintsük meg a vasmagon
támaszkodó lapot! A kartonlap melegedése
nem érzékelhető. Helyezzünk ezután a
vasmag fölé laboratóriumi főzőpoharat,
aminek aljára előzőleg néhány mm vastag
vaslapot helyeztünk és erre 1-2 ujjnyi
magasságig vizet öntöttünk. Rövid idő
elteltével a víz, különösen pedig a vaslap
melegedését tapasztaljuk.

Az örvényáramok mozgást fékező hatása
Mágneses térbe ejtett alumínium-lemez fékeződése
2-3 mm vastagságú tenyérnyi alumínium lemezt ejtsünk kb. fél méter magasságból mágneses
téren keresztül! A kísérlethez a fentebb itt leírt Waltenhofen-féle ingakísérletben alkalmazott
elektromágnest használjuk, de az elektromágnes kúpos pofái közé nem függesztünk lemezingát. A sorba kötött tekercsekre kapcsoljunk kb. 10 V egyenfeszültséget! A pofák közti légrés
fölé tartsuk az alu-lemezt, majd elengedve hagyjuk szabadon beesni a mágnespofák közé! Az
elengedett lemez a megszokott módon gyorsulva esik, de amikor a mágneses térbe ér, hirtelen
lefékeződik és közel egyenletes mozgással halad amíg a mágnespofák közt tartózkodik.
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A jelenség mennyiségi értelmezése meghaladja a középiskolai számítási lehetőségeit, ezért
megelégszünk a jelenség kvalitatív magyarázatával.
A jelenséget két lépésben értelmezzük. Először örvényáramok kialakulását magyarázzuk, majd
azt vizsgáljuk, hogy a kialakult örvényáramok miért hatnak fékező erővel az szabadon eső
fémlapra.
A mágneses térbe érve a fémlap esését örvényáramok fékezik. Tekintsük azt a pillanatot,
amikor a lemez alsó része belép az elektromágnes terébe! Az alumínium lemezben fellépő
mágneses fluxusváltozás körfeszültséget indukál, ami a fémben olyan örvényáramot kelt,
aminek saját mágneses tere az elektromágnes fluxusváltozást okozó terével ellentétes irányú.
⃗⃗ mágneses tér iránya vízszintes és a rajzon a lap síkjába befelé mutat!
Tegyük fel, hogy a 𝐵
Jobbkezünk marokszabálya szerint az indukált köráram konvencionális áramiránya az
óramutatóval ellentétes irányú Az elektronok áramlási iránya ezzel ellenkező. (Az örvénylő
töltésáramlás elindítója a mágneses fluxusváltozás, de a töltésmozgás nem korlátozódik csak a
fluxusváltozás helyére, hiszen az elektronok a fémben szabadon mozoghatnak. Így
töltésmozgás kiterjed a lemez mágneses téren kívüli részeire is.)
A következő hatás akkor lép fel, amikor a fémlap alsó része már keresztül haladt a mágneses
téren és kilép a térből. Itt a tér megszűnése miatt ismét jelentős fluxusváltozás lép fel, ami ismét
köráramot gerjeszt, ami Lenz-törvénye miatt most az elektromágnes terével megegyező
mágneses teret eredményez, azaz épp fordított áramirányú, mint a korábbi volt. Mivel a lemez
kiterjedése a mágneses tér keresztmetszetéhez képest nagy, a két fordított irányú
elektronörvény egyszerre lép föl. Ezt az esetet szemlélteti a melléklet ábra.
Vizsgáljuk meg, hogy hat az indukció-keltette örvényáram fékezőerővel a fémlapra!
Az örvénylő elektronáramlás miatt a mágneses térben mozgó elektronok sebessége jelentős
vízszintes sebességösszetevővel rendelkezik így a Lorentz-erőnek függőleges komponensével
számolnunk kell. A negatív elektronokra a ható Lorentz-erő a két különböző irányú örvény
esetén egyformán függőleges irányú emelő erőt jelent. Az
elektronokra ható erőt a fém rácsszerkezete veszi fel, így
makroszkopikus fékezőerőként hat.
Ha a mágneses
hatásokból adódó fékezőerő kompenzálja a nehézségi erő
gyorsító hatását, a lemez egyenletesen mozog mindaddig,
míg mágneses térben van.

Az örvényáramos fékezés gyakorlati alkalmazásai
a) Szabadesés-torony
A szórakoztató parkok közkedvelt attrakciója a szabadeséstorony. Hozzánk legközelebb a bécsi Prater-ban található
ilyen 80 m magas acéltorony, amivel a vállalkozó kedvűek
kipróbálhatják, milyen érzés közel szabadeséssel zuhanni.
A magas acéltornyot kívülről egy sajátos nyitott lift övezi,
peremén biztonsági ülésekkel, amibe a talajszinten szállnak
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be a vendégek, majd lassan emelkednek a magasba. Az adrenalinnövelő élményt először az
indulási magasság, majd a zuhanás, végül a földhöz 90 km /óra sebességgel közeledő szerkezet
biztonságos lefékezése nyújtja. Ez utóbbit örvényáramos mágneses fékrendszer biztosítja. A
fékhatást a liften elhelyezett erős permanens mágnesek által keltett örvényáramok adják. Az
örvényáramok a torony alsó részén elhelyezett fémtömbökben, ún. fék-elemekben
indukálódnak.
Megjegyzés:
-

A bécsi szabadeső
megfogalmazható.

toronyhoz

kapcsolódva

számos

-

A bécsi ejtőtorony YouTube-videón is megtekinthető:

egyszerű

fizikapélda

https://www.youtube.com/watch?v=XU8Nk_BIJpE

b) Edzőgépek és ergométerek
A
beállítható
teljesítményű
edzőgépek egyik alaptípusa a
„szobakerékpár”. Pedáljaival a
sportoló egy lendkereket hajt meg
meghatározott fékezőerő ellenében.
A szabályozható fékezőerőt – és
ezáltal a sportoló terhelését –
örvényáramos
fékrendszer
biztosítja. Működésének fizikai
alapja hasonló a fentebb tárgyalt
alapkísérletünkhöz.
A technikai megoldás a következő:
A szobakerékpár a lendkerekét vagy az ahhoz kapcsolt fém féktárcsa elektromágnes pofák közé
nyúlik be. A mágneses térben elforduló fémtárcsában örvényáramok indukálódnak (az ábrán
ezek által keltett mágneses indukciót a narancsszínű nyilak jelölik), amelyek fékezik a tárcsa
forgását. Az elektromágnes áramának beállításával a mágneses tér (zöld nyilak) intenzitása
változtatható.

c) Sínen futó szerelvények örvényáramos fékrendszere
Vasúti kocsik és más sínpályán futó szerelvények fékezésére is alkalmaznak örvényáramos
fékrendszert.
A szerelvény kerekei mellett a sín felett hosszában elrendezett
elektromágneseket. A mágnespólusok mindössze 6-8 mm távolságra vannak a sín felületétől.
A szerelvény fékezésekor az elektromágneseket áram alá helyezik, a mozgó mágnesek alatti sín
anyagában örvényáramok indukálódnak, ami fékezi a kocsi mozgását.
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Foto: Von Sebastian Terfloth User: Sese Ingolstadt - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3599846

Vissza >>>
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EI7. Lebegő mágnesvasút („maglev”) fizikai alapjai és ezeket bemutató
egyszerű szakköri kísérletek

A jövő közlekedési eszköze a lebegő mágnesvasút. (A maglev szó a magnetic levitation
elnevezés két szavának összevonásából adódik.) Rendkívül gyors és kényelmes, miközben
üzemeltetése energiatakarékos is. A több mint 400 km/óra sebességgel száguldó vonat ötlete
már a 20. század elő felében felmerült, de az első kísérletek csak a 70-es években kezdődtek. A
21. század elejétől a világ technikailag legfejlettebb országaiban, Németországban, Japánban,
az USA-ban Kínában stb. egymás után helyezik üzembe a szupervasútat.
A lebegő
mágnesvasút működésének fizikája a diákok többségét érdekli, ezért kiegészítő, motiváló
érdekességként helye van az iskolai fizikaórán és szakköri foglalkozásokon is.

A német fejlesztésű maglev

A nagysebességű lebegő mágnesvasút megkonstruálásban a forradalmi újítás az, hogy a jármű
nem kerekeken gurul a pályán, hanem lebeg az útpálya felett. Mivel így a súrlódás lényegében
megszűnik, lehetőség nyílik az utazósebesség jelentős növelésére. Ehhez azonban műszaki
megoldást kellett találni a vonat gyorsítására és fékezésére is. A hagyományos közlekedési
eszközök esetén a jármű haladási sebességét gyorsulását fékezését egyaránt az útpálya és a
kerekek közti tapadási súrlódás határozza meg. A mágnesvasút működését, beleértve a
szerelvény lebegtetését a pálya felett, és a vonat meghajtását is, mágneses vonzás és taszítás
alkalmazásával oldották meg. A szerelvényt a pályába sűrűn beépített elektromágnesek és a
jármű aljába beépített mágnesek taszítása emeli a pálya fölé és tartja meg biztonságosan a
pályán menet közben is. A vonat gyorsítását és lassítását elektromágnesekből álló lineáris
elektromotor biztosítja. Ez valamennyi lebegő mágnesvasút működésének elvi alapja.
Hasonlóan jellemző minden maglev vonatra, hogy a vonat pályáját teljesen elkülönítik a városi
és távolsági közlekedés minden más résztvevőjétől. A szupervonatot ezért 6-10 m magasságban
betonoszlopokra szerelt vasbetonpályán vezetik.
A lebegő mágnes vasutak alapelve közös, konkrét technikai megoldásokban azonban igen sok
különbség található, amiket szabadalmakkal védenek a fejlesztők. Természetesen a vonatok
adatai publikusak, és néhány technikai megoldás is nyilvános. Így például egyszerű
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vázlatrajzon összehasonlítható a német és a japán fejlesztésű maglev-vonatok kocsiján lévő
néhány mágnes elhelyezése, vagy a szerelvény elhelyezése az oszlopokkal felemelt pályán. A
Wikipédiáról származó ábra a japán szupervonatok néhány technikai megoldását mutatja
vázlatosan és a teljesség igénye nélkül.

A jobboldali ábrán látszik, hogy a vonat pályája magas oldalfalú vasbetonteknő, amiben a
szerelvény a betonaljzat felett lebeg. A kocsikat a vályú közepén az oldalfalban és a szerelvény
alsó részén elhelyezett mágnesek pozícionálják. A bal oldali ábra felülnézeti rajzon szemlélteti
az oldalmágnesek elrendezését és a kölcsönhatást a fali mágnesek és a szerelvény oldalán lévő
mágnesek között.

A német fejlesztésű vonat pályája vasbeton oszlopokon lévő T alakú elemekből áll, amit a
szerelvény karosszériája úgy fog körül, hogy a kocsi nem hagyhatja el a pályát. A lebegtető
mágnesek és az oldalmágnesek szintén itt vannak felszerelve. A rajzon láthatókon túl érdekes
különbség, hogy míg a japán vonat alatt a légpárna magassága elérheti a 10 cm magasságot is,
a német változatban ez 1 cm körül van. A különbség természetesen más különbségekkel
(követelményekkel) is jár. A szűk légrés miatt a német vasút pályájának kidolgozása nagyon
precíz (és drága), ezzel szemben a mágnesek közelsége miatt a kellő taszítóerő biztosítása üzem
közben olcsóbb. A német típus hosszanti keresztmetszeti rajza az ábra bal oldalán látható. Itt a
szerelvényen elhelyezett mágnesek sűrű sora figyelhető meg.
Az iskolai fizikaórákon érdemes a mágnesvasutakról beszélni és működésének fizikai alapjait
bemutatni, ugyanakkor meg kell értetni a diákokkal, hogy a technikai részletekbe –a gyors
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fejlődés miatt – nem érdemes belemenni. Bár az utóbbiak vonatkozásában számos érdekes
video is található a világhálón.

A lebegő mágnesvasút működésének fizikai alapkísérletei
A mágneses lebegtetés bemutatása „neodym” mágneshengerekkel.
Látványos lebegési kísérlet mutatható be henger-alakú, a kereskedelemben kapható neodym
márkanevű erős kerámia-mágnesekkel. A mágneshenger átmérőjénél alig nagyobb belméretű
üvegcső egyik végét zárjuk le dugóval és a ferdén tartott üvegcső aljára engedjünk lecsúszni
egy mágneshengert. (Az üvegcső belmérete engedje könnyedén mozogni a mágnest a csőben,
de akadályozza meg, hogy a mágnesek tengelye kibillenjen a függőlegesből) A csövet állítsuk
függőlegesre és engedjünk bele egy újabb hengermágnest úgy, hogy a két mágnes azonos
pólusai álljanak egymással szemben. A szembefordított mágnesek közt taszítóerő hat. Az első
mágnes a cső aljára támaszkodik. A második mágnest a nehézségi erő lefelé húzza, de az alsó
mágnes taszító ereje rá felfelé hat. A felső mágnes addig közelít az alsóhoz, amíg a mágneses
taszítóerő egyensúlyt nem tart a henger súlyával. A felső mágnes így néhány cm-es
magasságban lebegve kerül egyensúlyba.
Az egymás fölött lebegő mágnesekhez hasonlít a mágnesvonat
lebegése a pálya fölött. A különbség annyi, hogy ott az alsó
mágnesek a vasbeton pályába vannak beépítve, a felsőket pedig a
szerelvény aljára rögzítik. A felső mágneseket így nem csak a
mágnes saját súlya terheli, hanem a vonat egész szerkezetének és a
benne utazóknak az együttes súlya. Ennek lebegtetéséhez érthetően
erősebb mágneses taszítóerő szükséges, mint pusztán a felső
mágnesek megtartásához.
Helyezzünk a csőbe egymás fölé további mágneshengereket, ügyelve
arra, hogy a szomszédos hengerek rendre taszítsák egymást! A
kísérlet során szembetűnő, hogy az egyes mágnesek közti távolság
lépésről lépésre csökken, amikor az alsóbb mágnesek fölé egy-egy
újabb mágnest helyezünk. Az ábra öt mágneshenger esetén mutatja
az egymás fölött lebegő mágnesek sorát. Megfigyelhető, sőt a fotón
le is mérhető, hogy a mágnesek közti távolság változik: lentről fölfelé
haladva egyre nő.
Fakultatív kiegészítésként – pl. szakköri keretek között –
felhasználhatjuk a fenti egyszerű kísérletet a mágneses erőhatás
távolságfüggésének meghatározására. Közelítésként csak az első
szomszédok közti kölcsönhatást vegyük figyelembe, és tegyük fel,
hogy valamennyi mágneshenger, súlyát és mágneses sajátságait
tekintve is, egyforma. (Az általunk elvégzett, és a fotón bemutatott
kísérletben használt mágneshengerek tömege 5,6 g.) Így a legalsó
mágnes taszítóereje h1 távolságban a fölötte lévő öt mágneshenger
súlyát tartja. (A h1 távolság a legalsó és a fölötte lévő mágneshenger középpontjának távolsága.)
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A második mágnes felett négy mágnes lebeg, azaz a második mágnestől a harmadikra kifejtett
taszítóerő – h2 távolság mellett – a négy henger súlyával egyenlő, és így tovább. A mágneses
taszítóerő egyre inkább növekszik a mágnesek közti távolság csökkenésével.
A fotón végzett mérések alapján a mágneses kölcsönhatás távolságfüggését a mellékelt
baloldali grafikon mutatja.
Keressük a taszítóerő-távolság kapcsolatot hatványfüggvény alakban! Feltételezésünk
igazolható, ha a mért taszítóerők logaritmált értékét a mágnesek közti távolság függvényében
ábrázoljuk, és az így kapott grafikon egyenes. A mérési eredmények alapján kapott
logaritmikus grafikon negatív dőlésű egyenesét az ábra mutatja. Az egyenes pontjaira illesztett
lineáris függvény meredeksége, azaz az erő távolságfüggésének hatványkitevője -3,89 ≈ -4.

Kiegészítésként érdemes megjegyezni, hogy a problémát elméleti oldalról is megközelíthetjük:
tekintsük a mágneshengereket ideális mágneses dipólusnak! A mágneses dipólusok, az
elektromos dipólusokhoz hasonlóan viselkednek, a mágneses dipólusok egyenes mentén
rendezett sora, tehát olyan, mint az azonos töltéssel egymás felé fordított elektromos dipólok
sora. (Gauss-féle főhelyzet). Közelítésként a dipólusok között csak az első-szomszéd
kölcsönhatást vesszük figyelembe.
A kerámia-mágnesekkel végzett egyszerű kísérlet jól szemlélteti a mágnesvasút lebegtetésének
lényegét. Az eddig mondottakat azonban ki kell egészítenünk annak hangsúlyozásával, hogy a
mágnesek egymás fölötti megtartásában az üvegcső falának is fontos szerepe van. Önmagukban
az egymást taszító mágnesek nem maradnának volna tartós egyensúlyban egymás fölötti
helyzetben (labilis egyensúly). A mágnesvasút lebegő szerelvényét oldalsó segéd-mágnesek
tartják meg a pálya fölött, és teszik lehetővé a vonat haladását is az ívelt pályán.

Lineáris háromfázisú elektromágneses motor
A konvencionális háromfázisú elektromotor három mágnestekercs alkotta álló részből és forgó
részből áll. A három tekercset háromfázisú váltakozó áramú hálózatra kapcsoljuk, így a
tekercsek közti 120 fokos fáziseltérés miatt a tekercsek közötti térben forgó mágneses tér alakul
ki. A tekercsek közti térben elhelyezett forgó résztől függően szinkron- vagy aszinkron
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motorról beszélünk. Ha a forgó rész (a rotor) csapágyazott permanens mágnes, akkor a rotor
szinkronban követi a mágneses tér forgását és motorként használható. Ha a motor tengelyezett
forgórészét úgy alakítják ki, hogy benne a változó mágneses tér hatására erős örvényáramok
keletkezhetnek, úgy a tekercsek forgó mágneses tere által keltett örvényáramok hatására a rotor
az állórész terének forgásától kissé elmaradva jön forgásba. (aszinkron motor) A háromfázisú
aszinkron motorok nagy teljesítményű elektromotorok.
A lineáris váltakozó áramú aszinkron motort a hagyományosan forgó aszinkronmotorokból
fejlesztették ki. A motor állórészének három tekercsét egymás után, egy egyenes mentén
helyezik el és háromfázisú váltakozó feszültségre kapcsolják, hasonló sorrendben, mint
ahogyan a hagyományos háromfázisú motorban követik egymást. Így az egyenes mentén
elhelyezett tekercsek mágneses terének periodikus változása 120 fokos fáziseltéréssel követi
egymást. Ha az így kialakított tekercssor elé kerekekre szerelt vasmagot helyeznek el, abban a
tekercsek fluxusváltozása miatt ötvényáramok alakulnak ki. Az örvényáramok mágneses tere
kölcsönhat a tekercsek terével, így a vasmagra a tekercsek sorrendjük szerinti irányban erővel
hatnak, és a kiskocsira rögzített vasmag a tekercsek előtt elmozdul. A gyakorlatban fordított
elrendezést alkalmaznak, a vasmag helyzete rögzített és a tekercsek vannak kocsira szerelve.
A lineáris motor működését szemléltető egyszerű kísérlet összeállítását a rajz mutatja.

Az iskolai szétszedhető transzformátorkészlet három, 1200 menetes légmagos tekercsét
rögzítsük egyenes sínen könnyen futó kiskocsira úgy, hogy a kocsi tengelyébe állított tekercsek
középső ürege egyetlen hosszú csatornát képezzen! Vezessünk át a tekercsek közepén
hosszabb, vastag vasrudat (csövet) és két végét fogjuk be az asztalhoz rögzített állványba.
(Figyeljünk arra, hogy a vasrúd a tekercsek középvonalában legyen és sehol ne súrlódjon
tekercsek belső felületével! A meglökött kiskocsi akadálytalanul fusson előre!) A 22 V
törpefeszültségű háromfázisú hálózat fázisvezetékeit csatlakoztassuk az ábrán látható
sorrendben a kocsin sorban elhelyezett tekercsek azonos oldali végpontjára, miközben a
tekercsek másik három végpontját zárjuk rövidre egymással. Ha a tápfeszültséget rákapcsoljuk
a rendszerre, a kiskocsit a tekercsek előre húzzák a vasmagon. A tekercsek kapcsolási sorrendjét
megfordítva a mozgás iránya ellenkezőre változik.
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További érdekes kísérletek a mágnesvasút működésével kapcsolatosan:

https://www.youtube.com/watch?v=EbORQVttbeU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JXUOh0mqOOU
https://www.youtube.com/watch?v=aqPPhnz_z7c

Vissza >>>
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EI8. Kölcsönös indukció szakköri feldolgozása

Ha két közeli tekercs egyikében (ezt szoktuk primer tekercsnek (1) nevezni) változik az áram,
azaz a mágneses tér, a hatás a másik (szekunder) tekercsre (2) is átterjed.

A két tekercs egymás közelében

A két tekercs közös zárt vasmagon

A szekunder tekercsben fellépő mágneses fluxusváltozás mindig arányos a primer tekercsbeli
fluxus változásával, de függ a tekercsek távolságától, és a tekercseket kitöltő közeg mágneses
permeabilitásától is. A szekunder tekercsben tehát a fluxusváltozás miatt indukált
elektromotoros (erő) feszültség ébred, ami arányos a primer tekercs áramváltozásával
𝜀𝑖𝑛𝑑 12 ~

∆𝐼1
∆𝑡

ahol az alsó indexek a tekercsekre utalnak.
Bevezetve a két tekercs adataitól, egymáshoz viszonyított aktuális elhelyezkedésétől és a
tekercseket kitöltő anyagi közeg mágneses permeabilitásától függő 𝐿12 arányossági tényezőt,
amit a két tekercs kölcsönös indukciós együtthatónak nevezünk. Így az indukált elektromotoros
feszültséget leíró egyenlet
𝜀𝑖𝑛𝑑 12 = −𝐿12 ∙

∆𝐼1
∆𝑡

alakban adható meg, ahol a kölcsönös indukciós együttható negatív előjele a Lentz-törvényét
fejezi ki. Eszerint a második tekercsben indukált feszültség hatása ellentétes az első tekercs által
keltett hatással.
A kölcsönös indukciós együttható értéke akkor a legnagyobb, ha mindkét tekercs fluxusa
változatlanul terjed ki a másik tekercsre is (ez közös zárt vasmag alkalmazásával jó közelítéssel
teljesül). A kölcsönös indukciós együttható egysége 1 henry,
1 henry = 1

𝑉𝑠
𝐴

, jele: H

(1 H az önindukciós együtthatója annak a tekercsnek, amiben 1 s alatt bekövetkező 1 A
áramerősség változás hatására 1 V feszültség indukálódik.)
Ha a szekunder tekercs sarkai közé rövidzárat, vagy terhelő áramkört iktatunk, a szekunder
tekercsben is folyik áram, aminek mágneses tere visszahat a primer tekercsre (kölcsönösség).
A szekunder tekercs kapcsai közt ilyenkor a terheletlen esetben mért indukált elektromotoros
feszültséghez képest csökkent feszültség mérhető:
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𝜀𝑖𝑛𝑑 12 > 𝑈𝑖12 = 𝐿12 ∙

∆𝐼1∗
∆𝑡

ahol ∆𝐼1∗ a primer kör visszacsatolás miatt módosult áramváltozását jelöli.
A kölcsönös indukciónak szerepe van minden olyan gyakorlati esetben, amikor két áramköri
egység között induktív kapcsolat van. A kölcsönös indukciónak kiemelt szerepe van
transzformátorok működésében.

A kölcsönös indukciós együttható értékének becslése mérőkísérlettel
A kísérleti összeállítást a rajz mutatja. Az iskolai transzformátorkészlet két egyforma N = 600
menetes tekercsét egymáshoz közel, vasmag nélkül, egyvonalban helyezzük el. A primer
tekercset (1) egy árammérő műszeren keresztül egyenletesen változtatható egyenfeszültségű
tápegységhez kapcsoljuk (ilyen tápegységként megfelelő az akkumulátor vagy zsebtelep is, ha
egyenletesen változtatható csúszkás ellenálláson keresztül használjuk). A terheletlen szekunder
tekercs sarkai közé nagy belső ellenállású feszültségmérőt kapcsolunk.

Változtassuk a tápegység feszültségszabályzójának elforgatásával (vagy a potméter
csúszkájának elmozdításával) a primer tekercsre kapcsolt feszültséget! A primer körbe kötött
műszer jelzi a változó feszültség hatására változó áramot. Az áram változása következtében
változó mágneses tér a szekunder tekercsben feszültséget indukál. A műszereket figyelve
igyekezzünk a feszültséget egyenletes ütemben úgy növelni, hogy az indukált feszültség értéke
közel állandó legyen! Olvassuk le az állandó feszültség nagyságát, az állandó feszültséghez
tartozó áram-változás kezdő- és végértékét, és mérjük stopperrel az áramváltozás időtartamát!
Elvégzett mérésünk során 0-10 V közt változtatható simított egyenfeszültségű tápegységgel
dolgoztunk. A feszültségszabályozó gombját egyenletesen forgatva növeltük a primer tekercs
áramát. A szekunder tekercs sarkai közt mért feszültség értéke 𝜀𝑖𝑛𝑑 12 ≈ 0,2 𝑉 , a primer tekercs
áramerősség változásának mért időtartama ∆𝑡 ≈ 7,5 𝑠, a változó primer áram megváltozása
∆𝐼1 ≈ (0,2 - 1,8) A.
A kölcsönös indukció formuláját (𝜀𝑖𝑛𝑑 12 = −𝐿12 ∙

∆𝐼1
∆𝑡

) alapul véve, és a mérési eredményeket

felhasználva a kísérleti összeállításra jellemző indukciós együttható értéke meghatározható
𝐿12 = 𝜀𝑖𝑛𝑑 12

∆𝑡
7,5
≈ 0,2
≈ 0,93 H
∆𝐼1
1,6

A kísérlete természetesen megismételhető a tekercsek elrendezésének módosításával is. Ha a
légmagos tekercseket távolítjuk, L értéke csökken, ha a szemben álló tekercseket egyenes
vasmaggal összekötjük, illetve zárt vasmagra helyezzük L értéke növekszik.
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Ha a mérést úgy végezzük el, hogy a két egyforma tekercset zárt vasmagra helyezzük, a két
tekercsben a fluxusváltozás azonos, így a szekunder tekercs vonatkozásában nincs különbség
az általános értelemben vett 𝐿12 indukciós együttható és az önindukciós együttható között. A
leírt módszer az önindukciós együttható meghatározására is alkalmas.

Vissza >>>
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EI9. Demonstrációs kísérletek az önindukció bemutatására

Bekapcsolási jelenség demonstrálása indukciós tekercs esetén
Állítsuk össze az ábrán látható kapcsolást! Áramforrásként két, sorba kapcsolt 4,5 V-os
zsebelemet ajánlunk, a két izzólámpa 2,5 V, 0,3 A névleges értékű. Az egyik izzó áramkörébe
kb. 100 ῼ -os tolóellenállást, a másik ágba zárt vasmagon lévő 1200 menetes transzformátortekercset kössünk! A tolóellenállással szabályozzuk be, hogy mindkét lámpa egyforma
fényerővel világítson, majd a kapcsolóval szakítsuk meg az áramkört!

Figyeljünk a két izzóra, és nyomjuk le a kapcsolót! A tolóellenállással sorba kötött lámpa
azonnal világít, míg a másik csak késve gyullad ki. Vegyük le a tekercs vasmagjának záróvasát,
és ismételjük meg a kísérletet! A lámpa késése alig észrevehető.
Cseréljük ki az 1200 menetes tekercset ugyanazon vasmagra húzott két 600 menetes tekercsre,
és kössünk sorba a tekercseket! Ha a két tekercset azonos csévélési értelemben sikerült sorba
kötni, akkor a kapcsoló lenyomásakor az izzó ismét késve gyullad ki. Ha a tekercseket ellentétes
polaritással kötjük sorba, akkor mágneses terük lerontja egymást. Mivel bekapcsoláskor nem
lép fel fluxusváltozás, nincs önindukciós feszültség sem, a két lámpa tehát egyszerre kezd
világítani.
Megjegyzés:
-

A kísérlet akkor sikerül szépen, ha a kapcsolási elemek paramétereit összehangoljuk.
Elképzelhető, hogy a fentebb ajánlott értékektől el kell térni. Így például valószínű, hogy
a két 600 menetes tekercs egyenáramú ellenállásának összege jóval kisebb, mint
egyetlen 1200 menetes tekercsé. Ekkor a tekercsekkel sorba kötött izzó, amennyiben
ragaszkodunk a fenti értékekhez, túl erősen világít, és ez megnehezíti a késés
érzékelését. A jelenség akkor észlelhető a legkönnyebben, ha az izzók csak kis
fényerővel világítanak. Az optimális áramerősség beállítására szabályozható
áramforrást használhatunk, vagy a telep után egy újabb változtatható ellenállást
iktathatunk be.
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A szolenoid bekapcsolási áram-növekedésének kísérleti vizsgálata
Megelőző demonstrációs kísérletünk jól érzékeltette, hogy az indukciós tekercs a bekapcsolás
után késlelteti az egyensúlyi áram kialakulását. Az áram fokozatos növekedésének folyamatát
a kísérlet átalakításával tehetjük mérhetővé. A zárt vasmagra helyezett nagy menetszámú (N =
1200) tekercset kapcsoló közbeiktatásával árammérő műszeren keresztül csatlakoztatjuk a 4,5
V névleges feszültségű laposelemhez.
A kapcsoló zárása után jól érzékelhető, hogy a műszer mutatójának kitérése fokozatosan
lassulva éri el az egyensúlyi áramerősség értékét.
Az áram változásának időfüggvényét
mennyiségileg vizsgálhatjuk, a magyar
fejlesztésű, minden tanár és tanuló számára
ingyenesen
használható
LabCamera
számítógépes
program
„univerzális
naplózás”
(univ.
logger)
funkcióját
használva. (A vizsgálat elvégezhető „in situ”
körülmények között, amikor a számítógéphez
csatlakoztatott webkamerát a műszer
skálájára állítjuk, kalibráljuk, majd a kísérlet
indításával
egyszerre
elindítjuk
a
mérőprogramot is. A műszer mutatójának
mozgását követve a program időről időre
rögzíti a mutató kitérésének szögéhez a
kalibráció során hozzárendelt áramerősség
értékeket. A programmal kirajzoltatható az
áram növekedését jellemző I–t grafikon.
Iskolai transzformátor-készlet 1200 menetes
tekercsével így készített grafikont az ábra
mutatja.
A rögzített digitális adatsort természetesen ki
is menthető és tetszőleges programmal (pl.
Origin, Excel stb.) feldolgozható Hasonló
eredményhez jutunk, ha a műszer mutatójának
mozgását a kísérlet során videóra vesszük és a
számítógépes programmal a videót értékeljük ki.
Alapszintű tanulócsoportban a fenti grafikon kvalitatív értelmezésével jellemezzük az
indukciós tekercs bekapcsolásakor jellemző áramerősség-idő függvényt. Az áram növekedési
üteme kezdetben a legnagyobb és fokozatosan lassulva aszimptotikusan közelít rá a telítési
értékre. Az áramnövekedés sebességét bármely pillanatban meghatározhatjuk, ha a grafikonhoz
érintőt húzunk a kiválasztott időhöz tartozó pontba. A grafikon meredeksége az áramnövekedés
sebességét adja meg.
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Emelt szinten, a diákok kellő matematikai ismeretei esetén, a számítógépes adatokat célszerű a
mérőprogramból kimenteni és áramnövekedés exponenciális jellegét matematikai illesztő
programmal igazolni.

A szolenoid bekapcsolási áram-növekedésének modellezése numerikus számítással
(Szakköri kiegészítő anyag)
A tekercs be- és kikapcsolási folyamatában tapasztalt jellegzetes áramerősség-változást
lépésenként végzett numerikus számítással közelíthetjük. Emelt szintű tanulócsoportokban a
módszer segít megérteni a folyamat fizikai hátterét, de hasznos a számítógépes módszerek
fizikai alkalmazásai körének bővítése szempontjából is.
Tekintsük az áramerősség folyamatos változását az indukciós tekercs bekapcsolását követően!
Az áram értékét minden időpillanatban a tekercsre kapcsolt telep állandó értékű feszültsége
(Uo) és tekercsben fellépő önindukciós feszültség aktuális értéke határozza meg. Ez utóbbi a
∆𝐼

telep feszültségével ellentétes értelmű és a pillanatnyi áram változási sebességével( )
∆𝑡

arányos. A tekercs áramkörére a t időpillanatban felírt huroktörvény szerint
𝐼(𝑡) ∙ 𝑅 = 𝑈0 − 𝐿

∆𝐼
∆𝑡

ahol 𝐼(𝑡) az adott pillanatban aktuális áramerősség, R a tekercs ohmikus ellenállása, L a tekercs
önindukciós tényezője. Az egyenlet felhasználásával fejezzük ki az áram megváltozását, mint
az idő függvényét!
∆𝐼 = (

𝑈0 𝑅 ∙ 𝐼(𝑡)
) ∆𝑡
−
𝐿
𝐿

A kezdeti áram (𝐼o ) értékét és az idő kezdőpontját (𝑡o ) alapul véve idő az áramváltozás fenti
értékének felhasználásával ∆𝑡 időszakaszokkal haladva lépésről lépésre meghatározható az
áram növekvő értéke.
A bekapcsolás pillanatában kezdve az időmérést:

𝑡0 = 0,

Az első ∆𝑡 időtartamot követő pillanatban:

𝑡1 = ∆𝑡, 𝐼1 =

𝐼0 = 0,
𝑈0
𝐿

∆𝑡

A számítást lépésenként hasonlóan folytatva az előző áram- és időérték felhasználásával
kaphatjuk a következő értékpárt, azaz
𝑡új = 𝑡régi + ∆𝑡
𝐼új = 𝐼𝑟é𝑔𝑖 + (

𝑈0 𝑅 ∙ 𝐼𝑟é𝑔𝑖 )
−
) ∆𝑡
𝐿
𝐿

Így az idők és áramértékek sora
idő

0, ∆𝑡, 2∆𝑡, 3∆𝑡, … … . . 𝑛∆𝑡

áram

0, 𝐼1 ,

𝐼2 ,

𝐼3 … … .. 𝐼n
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A közelítő számítás elvégzéséhez természetesen szükségünk van a kapcsolás konkrét
paramétereinek (𝑈0 , 𝐿, 𝑅) ismeretére, továbbá a közelítő számítás ∆𝑡 lépésközének rögzítésére
is.

Az ábrán bemutatott grafikon a mérési eredmények (sárga) és a szimulációs számítás (kék)
egyezését mutatja. A hosszabb időtartamoknál az egyezés teljes, rövid időtartamok esetén az
eltérést a mutatós mérőműszer tehetetlensége okozza.

A tekercs kikapcsolási önindukciós feszültségének bemutatása ködfénylámpával
Állítsuk össze az ábrán látható kapcsolást! A 4,5
V-os
zsebelemet
pillanatkapcsoló
közbeiktatásával kössük zárt vasmagon lévő 600
menetes tekercsre! Kapcsoljunk a tekerccsel
párhuzamosan
110
V-ra
méretezett
ködfénylámpát!
Nyomjuk le a kapcsolót! A ködfénylámpa nem
„ég”, hiszen a telep 4,5 V feszültsége jóval a
ködfénylámpa gyújtófeszültsége alatt van. Kis
várakozás után, amikor a tekercsben folyó áram
már elérte egyensúlyi értékét, hirtelen szakítsuk meg az áramkört! A ködfénylámpa felvillan.
Ez azt bizonyítja, hogy az áramkör megszakításakor a gyors áramerősség-csökkenés olyan nagy
önindukciós feszültséget indukált, amely már meghaladta a ködfénylámpa gyújtási feszültségét.
Ha a pillanatkapcsolót gyorsan nyomogatjuk, a ködfénylámpa látszólag folyamatosan világít.
Az önindukciós feszültség szubjektív érzékeltetése
Bevezetésként módosítsuk a kikapcsolási jelenség szokásos bemutatására alkalmas összeállítást
(első ábra) úgy, hogy a pillanatkapcsoló helyére csatlakozó durva reszelőt és banándugós
csatlakozóvezetéket kötünk (második ábra)! Ha a banándugót hozzáérintjük a reszelőhöz, az
áramkör záródik. Ha végig húzzuk a reszelőn, gyors egymásutánban zárjuk és megszakítjuk a
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kört. Az utóbbi esetben a ködfénylámpa gyakorlatilag folyamatosan világít, jelezve a tekercsen
fellépő önindukciós feszültséget.
Iktassuk ki a ködfénylámpát, és helyére „kapcsoljunk” nyolc-tíz, egymás kezét fogó, vállalkozó
diákot! Az áram szaggatásakor fellépő feszültséget a kísérletben résztvevő tanulók közvetlenül
érzékelik. Az indukált feszültség megoszlik a „sorba kötött” diákok között: minél többen állnak
a körben, annál kisebb lesz az egy gyerekre jutó feszültség.

Figyelem!
A kísérletnél 300-600 menetes tekercset és 4,5 V-os zsebtelepet
használjunk, és ne húzzuk gyorsan az érintkező banándugót a
reszelőn, nehogy az indukciós feszültség veszélyesen nagy legyen!

Vissza >>>
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EI10. A mozgási és a nyugalmi indukció összevetése

A középfokú oktatásban a kétféle indukciót a jelenségkör bevezetésekor élesen elkülönítjük,
hangsúlyozva, hogy mozgási indukcióról csak mozgó vezetőkben beszélhetünk, és a jelenség
oka a Lorentz-erő. Ezzel szemben a nyugalmi indukció létrejötte az elektromágnesség egyik
alaptörvényének Maxwell III. törvényének következménye. A két törvény független egymástól
így a két jelenségkör is elkülöníthető. Feynman ki is emeli, hogy nincs a fizikában még egy
olyan jelenség, amelynek oka két ennyire különböző törvény lehet.
A nyugalmi és a mozgási indukciót azonban ennek ellenére gyakran összemossuk, mert a
mozgási indukciós jelenségek nagy része nyugalmi indukcióként értelmezhető. Ennek
alapvetően az az oka, hogy a zárt vezető által kifeszített fluxus nemcsak a mágneses indukció
megváltozása, hanem a vezető által körülhatárolt terület változása miatt is növekedhet, vagy
csökkenhet. Emiatt a mozgási indukcióra vonatkozó Lorentz-erőre alapozott megfontolás
lényegében csak akkor tűnik elkerülhetetlennek, ha a térben mozgó nem zárt vezetődarabban
indukálódó feszültséget akarjuk meghatározni. Amint mérni akarjuk azonban ezt a feszültséget,
azonnal zárt áramkört kell létrehozni és ebben az esetben már használható a nyugalmi
indukcióra vonatkozó törvény, hiszen a vezetékdarab mozgása miatt változik a vezetőkör által
körülhatárolt fluxus.

Az elmondottakat két egyszerű példával illusztráljuk:
1) Mozogjon homogén (az ábrán a papír síkjába befelé mutató) mezőben az indukcióvektorra
merőlegesen v sebességgel l hosszúságú egyenes vezetékdarab.

A vezetékdarab két vége között a Lorentz-erő által kipolarizált töltések elektrosztatikus terében
𝑈 = 𝐵𝑙𝑣 feszültség keletkezik. Ha a vezetéket ampermérőn keresztül rövidrezárjuk, akkor ez a
feszültség a körben
𝐼=

𝐵𝑙𝑣
𝑅

áramot hoz létre.
Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha az áram keletkezését nyugalmi indukcióként kezeljük. A
vezetékdarab mozgása miatt ∆𝑡 idő alatt az áramkör által kifeszített terület 𝑙𝑣∆𝑡 vel, a közrezárt
fluxus pedig 𝐵𝑙𝑣∆𝑡-vel nő. Emiatt a körben 𝐵𝑙𝑣 feszültség, így
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𝐼=

𝐵𝑙𝑣
𝑅

áram. A Lenz törvény felhasználásával igazolhatjuk, hogy a kétféle megfontolással azonos
áramirányt kapunk.
2) A mágnespatkó szárai között lengő kengyel áramának magyarázata.
A Lorentz-erőre alapozott magyarázat azonos az előzővel. A nyugalmi
indukcióra alapozott értelmezésben azt kell kihasználni, hogy a
kengyel kilendítésekor a kengyel síkja már nem lesz párhuzamos a
mágneses indukcióvonalakkal, így a felületet az indukcióvektor átdöfi,
a fluxus változik, feszültség indukálódik a kengyel körében.
Megjegyzés:
-

Hasonló módon a vezetőkeret síkjának elfordulásával értelmezhető a mágnespatkó
szárai között forgatott keretben indukálódó feszültség is. A részletes számítások a
váltakozó áram keltése című fejezetben találhatóak.

-

A fenti és a hozzájuk hasonló példák könnyen azt a képzetet keltik, hogy a mozgási
indukció Lorentz-erős értelmezése gyakorlatilag felesleges.

Feynman példái
A kivételeket Feynman példáival illusztráljuk. Létezik olyan eset, amikor a mozgási indukció
nem értelmezhető nyugalmi indukcióként, tehát nincsen fluxus változás, mégis indukálódik
feszültség. Hasonlóképpen található olyan jelenség is, amikor van fluxus változás, mégsincsen
indukált feszültség, mert a jelenség csak a mozgási indukcióval értelmezhető.
Az első jelenségre példa a Faraday féle unipoláris generátor (ábra).

A mágnespofák között forgó fémlemezen keresztülmenő fluxus állandó, a tengely és a korong
széle között mégis indukálódik feszültség. A feszültség indukálódása csak a Lorentz-erővel
értelmezhető. (Lásd: EÁ36. melléklet.)
Lehet olyan eset amikor nagy a fluxusváltozás még sincsen indukált feszültség.
Az ábrának megfelelően két enyhén görbült szélű fémlapot, amelyek a P pontban érintkeznek,
tegyünk a lapok síkjára merőleges homogén mágneses térbe! A lemezeket kössük össze
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galvanométerrel! Gördítsük a lemezeket egymáson oda és vissza, miközben a lemezek
érintkezési pontja változik, (az alsó P pontból az ábrán P’-vel jelölt felső pontig). A
galvanométer áramkörét a huzalok csatlakozási pontjaiból a lemezek pillanatnyi érintkezési
pontjába húzott egyenesek zárják. A lemezek gördülése során az áramkör területe nagyot
változik, így az áramkör által közrezárt fluxus változása is nagy, ezért várjuk, hogy a
galvanométer jelezzen.
A lemezek mozgását a Lorentz-erő szempontjából
vizsgálva, más eredményre jutunk. Mivel a lemezek
ide oda mozgatása kis sebességgel történhet, a
Lorentz-erő nagyon kicsiny, így az indukált feszültség
is elhanyagolhatóan kicsiny lesz. A kísérleti
tapasztalat ez utóbbi eredményt igazolja.
Az ellentmondás feloldható, ha kimondjuk, hogy a
nyugalmi indukciós szabályt csak rögzített hurokra
írhatjuk fel. Ezzel az ellentmondásokat kizárnánk
ugyan, de sok szép és egyszerű feladat megoldási
lehetőséget veszítenénk el.
A téma pontos tisztázása a Maxwell-egyenletek
differenciális alakjának időben változó görbékre,
illetve felületekre vett integrálásából adódik.

A levezetések viszonylag egyszerű formában megtalálhatóak
Gnadig Péter Fizikai Szemlében megjelent cikkeiben:
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1401/GnadigPeter.pdf
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1402/GnadigP.pdf

Vissza >>>
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EI11. A mágneses tér energiájának emelt szintű középiskolai tárgyalása

A szolenoid mágneses energiájának levezetése
A fizika iránt érdeklődő osztályokban a fenti kvalitatív bevezetésnél nem állunk meg, hanem a
fentebb leírt kísérletre építve levezetéssel jutunk el a szolenoid energia-formulájához, majd a
mágneses mezőt jellemző energiasűrűséghez.
Csatlakoztassunk képzeletben egy L induktivitású, R ohmos ellenállású tekercset Uo feszültségű
galvánelem sarkaihoz és vizsgáljuk meg a bekapcsolást követően a telep elektromos munkáját!
Az elektromos munka, amit az áramkörben a töltések mozgatása során végez a telep,
egyszerűen felírható a feszültség, áram és az idő szorzataként:
𝑊 = 𝑈o ∙ 𝐼 ∙ 𝑡
Mivel azonban esetünkben a bekapcsolás után az áram erőssége nem állandó, a formula csak
olyan kis ∆𝑡 időintervallumokra vonatkoztatható, amin belül az áram értéke még
elhanyagolhatóan kicsiny mértékben változik. Ilyen kis ∆𝑡 idő alatt a telep által végzett elemi
munka ∆𝑊 = 𝑈o ∙ 𝐼 ∙ ∆𝑡. (Természetsesen az így számított elemi munkák értéke különbözik,
hiszen az egyes intervallumokban áram értéke különbözik.) A telep teljes elektromos munkáját
ez elemi munkák összegzésével kapjuk meg:
𝑊 = ∑ ∆𝑊 = ∑ 𝑈o ∙ 𝐼 ∙ ∆𝑡
A számítás folytatásához vegyük figyelembe, hogy az áramerősség mindenkori értékét az
indukciós tekercset tartalmazó áramkörben a telep feszültsége mellett az önindukció is
befolyásolhatja. A bekapcsolást követően ennek figyelembevételével írható fel áramkörünkre,
bármely időpillanatra érvényesen, a huroktörvény
𝑈o − 𝜀ö𝑖 = 𝐼𝑅
ahol 𝐼𝑅 az áramkör ohmos ellenállásán eső feszültséget jelöli, 𝜀ö𝑖 az önindukciós
elektromotoros feszültség. Ez utóbbi nagysága a tekercs induktivitásával (L) és a tekercsben
∆𝐼

folyó áram változási sebességével arányos (𝜀ö𝑖 = 𝐿 ∆𝑡), polaritása a telep feszültségével
ellentétes.
Alapfeladatunkhoz visszatérve, az elektromos munka számításának egyenletébe a telep
feszültségét az indukciót is kifejező fenti huroktörvényből kifejezve helyettesítjük be és
alakítjuk tovább
𝑊 = ∑ 𝑈o ∙ 𝐼 ∙ ∆𝑡 = ∑ (𝐼𝑅 + 𝐿
𝑊 = ∑ (𝐼𝑅 + 𝐿

∆𝐼
) ∙ 𝐼∆𝑡
∆𝑡

∆𝐼
∆𝐼
) ∙ 𝐼∆𝑡 = ∑ 𝐼 2 𝑅∆𝑡 + ∑ 𝐿 ∙ 𝐼∆𝑡
∆𝑡
∆𝑡

A kapott eredmény mutatja, hogy az elektromos munka két részre különíthető el. Az első tag a
bekapcsolást követő változó áram munkája az ohmos ellenálláson, azaz a Joule-hő. A második
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tag nyilvánvalóan csak az önindukciós tekercsben értelmezhető, azt a munkát jelenti, ami a
tekercs mágnes terének felépüléséhez volt szükséges. Az indukciós tekercs, azaz a benne
munkavégzés árán kialakult mágneses mező az energiamegmaradás törvényének értelmében
annyi energiával rendelkezik, amennyi munkát végzett az áramforrás a mező kiépülése során.
Az L önindukciós tekercs mágneses energiája tehát:
𝑊𝐵 = ∑ 𝐿

∆𝐼
∙ 𝐼∆𝑡 = ∑ 𝐿𝐼 ∙ ∆𝐼
∆𝑡

Vegyük észre, hogy a mágneses tér felépítésére fordított munka kifejezése nagyon hasonló a
rugóerő munkájának formulájához. (LI hasonlóan lineáris függvénye I-nek, mit a Dx rugóerő
az x megnyúlásnak.)
Ábrázoljuk az LI–I függvényt! A rugó-analógia alapján egyértelmű, hogy a mágneses tér
kialakításához szükséges energiát a grafikon alatti terület mértékszáma adja. Ha tehát a
tekercsben az áram erőssége I, az L indukciós tekercs mágneses terének energiája a háromszög
területe, azaz

1

𝑊𝐵 = 2 𝐿𝐼 2

Eredményünk szerint a tekercsben kialakult mágneses energiája a tekercs áramának egyensúlyi
értékétől és a tekercsre jellemző L indukciós tényezőtől (a tekercs paramétereitől és a kitöltő
közeg mágneses permeabilitásától) függ.

A mágneses mező energiasűrűsége
Az indukciós tekercs energiájának tárgyalása során folyamatosan igyekeztünk jelezni, hogy az
energia nem az eszköz, hanem a mező sajátossága. Ezt tovább hangsúlyozzuk amikor a konkrét
eszköz paramétereit és a kísérlet adatait az energia kifejezéséből kiküszöböljük és az energiát a
mágneses mező B térjellemzőjével hozzuk kapcsolatba.
Az egyenes önindukciós tekercs (szolenoid) mágneses energiáját a tekercs paraméteritől függő
önindukciós együttható (L) és a tekercsben mágneses teret gerjesztő áramerősség (I)
függvényében fejeztük ki:
1
𝑊 = 𝐿𝐼 2
2
Alakítsuk át a fenti formulát, úgy, hogy az L önindukciós tényezőt visszavezetjük a tekercs
paramétereire és az áramerősséget a szolenoid mágneses indukciójával fejezzük ki.
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Felhasználva, hogy
(𝐵 = 𝜇0

𝑁𝐼
𝑙

𝐿=𝜇

𝑁2 𝐴
𝑙

,

továbbá a szolenoid mágneses indukcióját megadó

) formulából kifejezhető az áram értéke: 𝐼 =

𝐵𝑙
𝜇0 𝑁

a szolenoid mágneses energiájára

kapjuk
1
1 𝑁 2 𝐴 𝐵𝑙 2 1 𝐵 2
( ) = ∙
𝑊 = 𝐿𝐼 2 = 𝜇
𝐴𝑙
2
2
𝑙 𝜇𝑁
2 𝜇
Vegyük észre, hogy a kapott formulában szereplő 𝐴 ∙ 𝑙 (a kísérleti tekercs A keresztmetszetének
és l hosszának szorzata) a tekercs belső térfogatát jelenti, azt a térfogatot amire a mágneses tér
kiterjed. A tekercs energiája tehát a teret jellemző mágneses induktivitás a közeg mágneses
permeabilitása és a mező térfogatának szorzatától függ. A mágneses mező egységnyi térfogatra
vonatkoztatott energiája – a mágneses energiasűrűség (𝜌𝑚 ) közvetlenül a térjellemzőkkel áll
kapcsolatba
𝜌𝑚 =

1 𝐵2
∙
2 𝜇

Megjegyzés:
-

A mágneses mező energiáját jellemző energiasűrűsség – bár speciális konkrét példán
keresztül jutottunk el fogalmi bevezetéséhez – teljesen általánosan alkalmas a mágneses
mező energetikai jellemzésére.

-

A mágneses energiasűrűséggel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet a mágneses
és az elektromos mező energiasűrűségének hasonló formulájára
𝜌𝑚 =

-

1 𝐵2
∙
,
2 𝜇

𝜌𝑒𝑙 =

1
∙ 𝜀𝐸 2
2

A hasonlóság nem csupán az energiasűrűség formuláját tekintve áll fenn. Hasonló az
általános érvényű összefüggés megközelítésének módja is. Az elektrosztatikus és a
mágneses mező esetén egyaránt a legegyszerűbb térszerkezet – a homogén mező –
speciális példáján keresztül jutottunk el a síkkondenzátor, illetve a szolenoid terének
létrejöttéhez szükséges munka meghatározásához, a két eszköz energia kifejezéséhez,
majd az energiasűrűség teljesen általános formulájához.

Vissza >>>
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EI12. Demonstrációs kísérletek a váltakozó áram előállítására
„Elektrovaria” eszközkészlettel

A homogén mágneses térben forgatott lapos tekercs végpontjai között váltakozó feszültség
indukálódik. A jelenség bemutatására felhasználható az Elektrovaria demonstrációs
eszközkészlet, ami sok iskola szertárában megtalálható. A készletet az általános és középiskolai
fizika jelenségeinek tanári bemutatására fejlesztették ki, és az iskolai kísérletezésben máig jól
felhasználható. Tartalmazza a kísérletekhez célszerűen összeválogatott kapcsolási elemek
mellett a multifunkcionális iskolai tápegységet és az eszközök áttekinthető tárolására kialakított
fa dobozokat. A fejlesztők fontosnak tartották, hogy a jelenség bemutatása mellett a kísérlet
kapcsolása is az egész osztály számára jól áttekinthető legyen. Az áttekinthetőséget az
biztosítja, hogy a kísérleti összeállítást függőleges síkú tartószerkezetre a kapcsolási rajz
szerinti lehet összerakni. Az egyes kapcsolási elemeket (pl. kapcsoló, lámpa, műszerek,
elektromágnes, motor, vagy akár működőképes generátor-modell stb.) dugaszolással rögzítjük
a panel előlapján. Az összekötő vezetékek a panel hátoldalán haladnak, amíg a panelek közt
rövid dugaszolható vezetékek biztosítják a kapcsolatot. Az előlapon festett vonalak jelzik az
eszközöket összekötő vezetékeket. Így az összkép valóban hasonlít egy jól áttekinthető
kapcsolási rajzhoz.
Az Elektrovaria eszközkészlet elemeiből összeállított váltóáramú generátor-modelljének
kapcsolását a fotót mutatja.
A permanens mágnesek terében tengelyezett
vasmagra csévélt tekercs helyezkedik el. A
tekercs kivezetései a tengelyhez rögzített két
rézkoronghoz csatlakoznak. A korongok
palástjához oldalról csúszó érintkezők
simulnak. A generátor tekercsét a panel
hátlapján szíj-áttétellel motor forgatja. (A
meghajtó szíj a fotón a középső, két
széthúzott panel közt látható.) A generátor
csúszó érintkezőihez kapcsolt röpzsinórok
érzékeny ampermérőn keresztül zárják a
tekercs áramkörét. A mágneses térben
forgatott tekercsben indukálódó váltakozó
áramot a középállású műszer lengése jelzi. A
motor fordulatszámát az alatt elhelyezett
fokozat-kapcsolóval változtatni lehet. Mutató
lengési frekvenciáját a motor fordulatszáma
határozza meg.
A leírt kísérlet, érdeklődő középiskolai osztályokban, kiegészíthető az indukált feszültség és
áram időfüggésének vizsgálatával. Az áram időfüggését az ampermérő mutatójának kitérés –
idő függvénye adja meg. A mutató mozgását az idő függvényében, például „LabCamera”
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számítógépes mérőrendszerrel rögzíthetjük és elemezhetjük. A mérőrendszer „Logger”
programjával az adatokat a műszer méréstartományával hitelesítjük, majd a már hiteles
áramerősség–idő adatokat a számítógéppel ábrázoltatjuk. Az áram ingadozásához hasonlóan
vizsgálható a forgó tekercsben indukált feszültség időfüggése is. Ehhez a generátor csúszó
érintkezőire párhuzamosan középállású ampermérőt kell kapcsolnunk. A feszültségmérő
mutatójának lengését a számítógépes programmal az áramhoz hasonló módon vizsgáljuk. Az
ábra a generátor-modell feszültségének és áramának időfüggését mutatja, a LabCamera
mérőprogrammal felvett grafikonon.

Ohmos ellenállás esetén a váltakozó áramú körben a feszültség és az áram szinkronban változik. A bármely
időpillanatban a feszültség és az áramerősség hányadosa állandó, és megegyezik az ohmos ellenállás (R)
értékével.

A forgó tekercsben indukált feszültség (kék görbe, egység mV) jó közelítéssel szinuszosan
változik az időben. Az áramerősség (µA egységekben mérve) a szinuszos feszültséggel
fázisban van. A grafikonról leolvasható a feszültség-amplitúdó és az áram amplitúdó értéke,
valamint a periódusidő.
Ezeket felhasználva a feszültség és az áram időfüggését leíró függvény numerikus alakban is
felírható:
2𝜋
𝑈(𝑡) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛 ( 𝑡)
𝑇
2𝜋
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛 ( 𝑡)
𝑇
A feszültség és az áram csúcsértékének hányadosa a generátor áramkörének ohmos ellenállását
adja meg:
𝑅=

𝑈𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑚𝑎𝑥

Természetesen jó közelítéssel ugyanez az ellenállás adódik, ha a kettős grafikonról bármely
tetszőleges időpillanatban leolvasott az összetartozó feszültség és áram értékek hányadosával
számolunk. Kisebb értékek nagyobb leolvasási pontatlansága miatt az utóbbi módon számított
ellenállás-érték hibája nagyobb.
Vissza >>>
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EI13. A szinuszos váltakozó feszültség és áram effektív értékének,
illetve teljesítmény-formulájának levezetése

A szinuszosan váltakozó áram időfüggő feszültségét és ohmos terhelés esetén azzal arányos
(azonos fázisban lévő) áramát felíró függvények:
𝑈(𝑡) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 sin (𝜔𝑡)
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin (𝜔𝑡)
A pillanatnyi teljesítményt a feszültség és áram szorzata
𝑃(𝑡) = 𝑈(𝑡) ∙ 𝐼(𝑡) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛2 (𝜔𝑡)
Ohm törvényét felhasználva a teljesítmény időfüggése az áram és az ellenállás segítségével is
kifejezhető:
2
𝑃(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑠𝑖𝑛2 (𝜔𝑡)

A feszültség-idő, áramerősség-idő és a teljesítmény–idő függvények ohmos ellenállást tartalmazó váltakozó
áramú körben

Az ábrán látható, hogy a szinuszosan együtt változó feszültség és az áram pozitív és negatív
értékeket egyformán vesz fel, így mindkét függvény időátlaga zérus. A pillanatnyi teljesítmény,
a szinusz-négyzetes változása miatt, csak pozitív értékű lehet. A görbe alapján adódik, hogy a
pillanatnyi teljesítmény időátlaga, maximális érték fele:
1 2
̂
𝑃(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑅
2
(Érdemes megjegyezni, hogy a teljesítmény-négyzet függvény periódusideje (𝜏 ) fele az áramra
és a feszültségre jellemző T értéknek.)
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Tekintsük a váltakozó áram R ellenálláson T idő alatt végzett W elektromos munkáját (Joulehő)! A munka, a teljesítmény-idő függvény 2𝜏 = T időintervallumra történő integrálásával
adódna:
2𝜏

2𝜏

2
𝑊 = ∫ ∫ 𝑃(𝑡) 𝑑𝑡 = ∫ 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑅 𝑠𝑖𝑛2 (𝜔𝑡) 𝑑𝑡
0

0

Mivel a középiskolában nem integrálunk, az integrálást a teljesítmény-grafikon alatti terület
kiszámításával helyettesítjük. A teljesítmény-görbe alatti 2𝜏 időtartamhoz tartozó területe, a
teljesítményfüggvény átlagértékének és az időnek a szorzata:
2
𝑊 = 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑅2𝜏

Ez az energia megegyezik az 𝐼𝑒𝑓𝑓 áramerősségű egyenáram által ugyanazon R ellenálláson és
idő (𝑇) alatt leadott energiával, azaz
1 2
2
𝐼
𝑅2𝜏 = 𝐼𝑒𝑓𝑓
𝑅2𝜏
2 𝑚𝑎𝑥
Ahonnan a váltakozó áramot jellemző effektív áramerősséget kifejezve kapjuk
𝐼𝑒𝑓𝑓 =

𝐼𝑚𝑎𝑥
√2

Vissza >>>
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EI14. A kapacitív és induktív ellenállások formulájának kísérleti
megerősítése

(kiegészítő szakköri kísérlet)
A gimnáziumi törzsanyagnak hagyományosan része a kondenzátor és az induktív tekercs
váltakozó árammal szemben megmutatkozó ellenállásának legalább jelenségszintű tárgyalása.
Ennek során általában csak közöljük a tanulókkal a kondenzátorra jellemző ún. kapacitív
ellenállást és az induktív tekercsre jellemző induktív ellenállást meghatározó képleteket.
Átlagos osztályokban ennél többre általában nem jut idő. A fizika iránt érdeklődő diákok
számára szakkörön, illetve fakultatív tehetséggondozó órákon érdemes kísérletekkel is igazolni
a váltakozó áramú ellenállások formuláit. A kísérletezéshez szükséges különböző kapacitású
kondenzátorokból álló kondenzátorsorozat (ezt a tanszergyártók általában egy dobozba
rendezve forgalmazzák), különböző menetszámú, vasmagra szerelhető tekercsek (a
szétszedhető iskolai transzformátor-készlet részei), továbbá olyan változtatható feszültségű és
frekvenciájú ún. szinusz-generátor, amit tápegységként használunk. A váltakozó áramú
ellenállások értékét a kondenzátor, illetve tekercs sarkai közt mért effektív feszültség és a fenti
kapcsolási elemeken átfolyó áram méréssel meghatározott effektív áramerősségének hányadosa
adja.

Kapacitív ellenállás
A kapacitív ellenállást a kondenzátor C kapacitása és a váltakozó feszültség és áram, ω
körfrekvenciája határozza meg. Minél nagyobb a kapacitás, illetve a körfrekvencia annál kisebb
a kondenzátor váltakozó árammal szemben tanúsított ellenállása (XC).
𝑋𝐶 =

1
𝜔𝐶

A kapacitív ellenállás fenti formulájának kísérleti ellenőrzéséhez először a generátor
körfrekvenciáját változtatjuk, miközben a kapacitást értékét álladónak tartjuk. Célszerű olyan
körfrekvenciát alapul választani, aminek felét és dupláját is be tudjuk állítani. Azonos kapacitás
esetén a körfrekvencia értékének felezése közel kétszeresre növeli a kapacitív ellenállást, a
frekvencia duplázása felezi azt.
A kondenzátor kapacitásának hatását a váltakozó áramú ellenállásra hasonló módon vizsgáljuk.
Változatlan ω mellett különböző kapacitású kondenzátorokat kapcsolunk a generátorra és
mérjük a kondenzátor feszültségét és a körben folyó áramot, majd ezek hányadosaként
számítjuk a kapacitív ellenállás értékét. (Ha lehetőségünk van rá, arra érdemes törekedni, hogy
a vizsgált kondenzátorok kapacitások aránya egész szám legyen. Ilyen feltételek esetén
egyszerűen megmutatható, hogy a mért kapacitív ellenállások aránya reciprok-arányban áll a
kapacitások arányával.
(A mérések során érdemes megmutatni azt is, hogy a szinusz generátor változtatható
csúcsfeszültsége nem befolyásolja a kapacitív ellenállás nagyságát.)
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Induktív ellenállás
Az L induktivitású tekercs 𝜔 körfrekvenciával váltakozó árammal szemben mutatott induktív
ellenállása (XL)
𝑋𝐿 = 𝜔𝐿
formulával adható meg, azaz értéke egyenesen arányos az áram körfrekvenciájával és a tekercs
indukciós együtthatójának értékével. A kísérleti igazolás menete hasonló, mint a kapacitív
ellenállás esetén.
Először zárt vasmagra helyezett tekercsen végzünk méréseket különböző 𝜔 értékek mellett. A
kísérleti tapasztalatok szerint a tekercsen mért effektív feszültség és áramértékek hányadosa 𝜔
értékeivel arányosan változik.
A tekercs induktivitásának hatását kimérni nehezebb feladat. Kézenfekvőnek tűnik különböző
menetszámú tekercseken méréseket végezni és ellenőrizni, hogy az induktív ellenállás értéke a
várakozásnak megfelelően, a menetszám négyzetével arányosan változik-e. A méréstechnikai
nehézséget az jelenti, hogy a tekercsek cserélgetése közben nehéz biztosítani, hogy a vasmag
minden tekercs esetén pontosan azonos módon zárjon. (A szétszedhető iskolai
transzformátorkészlet esetén a záróvas helyzetének kis változása, illetve az érintkezést biztosító
leszorítás mértéke is lényegesen befolyásolja az indukciós együttható értékét.) A méréseket
ezért olyan speciális több kimenetű tekerccsel célszerű végezni, ahol a kimenetek különböző
menetszámokhoz tartoznak, így a mérések elvégzése során nem kell a vasmagot megbontva
tekercset cserélni. Az így végzett mérések eredménye elfogadható pontossággal igazolja a
tekercs váltakozó áramú ellenállásának arányosságát a tekercs indukciós együtthatójával
(illetve az ezt négyzetes arányban meghatározó N menetszámtól).

Vissza >>>
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EI15. A váltakozó áramú ellenállásokat jellemző fáziseltolódások
kísérleti bemutatása

(kiegészítő szakköri kísérlet)
A váltakozó feszültséggel működtetett áramkörben a kondenzátor és a tekercs nem csupán
ellenállásként befolyásolja az áram nagyságát, de az időben szinuszosan váltakozó feszültség
𝜋
és áram közt fáziseltolódást is eredményez. A kondenzátor esetén az áram maximuma 𝜑𝐶 = 2
fázisszöggel megelőzi a váltakozó feszültség maximális értékét. Tekercsnél a fázisviszonyok
ellentétesen változnak, azaz az önindukció késleltető hatására a tekercs árama 𝜑𝐿 =
𝜋
− 2 fázisszöggel késik a feszültséghez képest. Ohmos ellenálláson a szinuszosan váltakozó
feszültség és áram azonos fázisban van.
A váltakozó feszültségű hálózatok esetén az áram és a feszültség közti fáziseltolódásnak többek
közt a valós energiafogyasztás meghatározásában van fontos gyakorlati szerepe. Így érthető
meg például, hogy a transzformátor primer tekercse, ami folyamatosan váltakozó feszültségre
van kapcsolva, gyakorlatilag nem fogyaszt energiát. Az induktív és a kapacitív váltakozó áramú
ellenállások által a feszültség és az áramerősség közt okozott fáziseltolódás jelenéségére a
puszta közlésen túl kísérleti bemutatással is hangsúlyt adnunk.

A) A jelenség bemutatása hagyományosan kétsugaras oszcilloszkóppal történik.

A váltakozó áramú körben
kondenzátoron fellépő feszültség és az
átfolyó áram fáziseltérésnek
bemutatása kétsugaras
oszcilloszkóppal.

A váltakozó áramú körben az
induktív tekercsen fellépő feszültség
és a rajta átfolyó áram fáziseltérésnek
bemutatása kétsugaras
oszcilloszkóppal

Az eszköz hasonló elven működik, mint a közismert oszcilloszkóp. Benne lényegében két
oszcilloszkóp van egybeépítve, így két független feszültségfüggvény időbeli lefutásának
588

egyidejű vizsgálatára alkalmas. A váltakozó áramú ellenállást (kondenzátort, illetve az
indukciós tekercset) ismert ohmos ellenállással az ábra szerint sorba kötve, kapcsoljuk a
váltakozó tápfeszültségre! A kétsugaras oszcilloszkóp egyik függőleges bemenetére váltakozó
áramú ellenállás sarkai közt fellépő feszültséget, a másikra az ohmos ellenálláson eső
feszültséget kapcsoljuk. Ez utóbbi a körben folyó árammal szinkronban változik, így alkalmas
az áramerősség időbeli változásának követésére.

B) A fáziseltolódás bemutatása „LabCamera” számítógépes mérőprogram alkalmazásával
Mivel az iskolák többségében nem áll rendelkezésre kétsugaras oszcilloszkóp, a feszültség és
az áram közti fáziseltolódás demonstrálására – magyar fejlesztésű – „LabCamera” elnevezésű,
többfunkciós számítógépes mérőprogram „Logger” funkcióját ajánljuk. A módszer egyformán
használható helyszínen végzett kísérletezés esetén, és a kísérletről előre elkészített videofelvétel
mennyiségi kiértékelésére.
A helyben végzett kísérlethez (szakköri kiscsoportos munka esetén) szükséges eszközök:
– Változtatható feszültségű és frekvenciájú iskolai elektronikus szinusz-generátor (ez
használható tápfeszültségként a váltakozó áramú ellenállásának mennyiségi
vizsgálatához is. Lásd 7.3.1. kiegészítő szakköri kísérlet.).
– iskolai kondenzátor/kondenzátor-sorozat,
– iskolai szétszedhető transzformátor-készlet (tekercsek, zárható vasmagon,
– egy-egy középállású áram, illetve feszültségmérő Deprez-műszer, egyenáramú
üzemmódra kapcsolva,
– vezetékek, kapcsoló,
– számítógéphez csatlakozó web-kamera, számítógép a mérőprogrammal.
Osztálytermi frontális bemutatóhoz a kísérletekről előzetesen elkészített videofelvételek
kiértékelését ajánljuk. Ezzel a kísérlet összeállítását és a bemutatás idejét jelentősen
lerövidítjük. A mérési összeállítások kapcsolási rajzát az ábra mutatja.

A szinusz-generátort kis feszültségre (Ueff = 2-3 V) és célszerűen alacsony frekvenciára állítjuk
(pl. f = 1-2 Hz), így az egyenáramú mérőműszerek mutatója a feszültség, illetve az áram
szinuszos ingadozását követve mozog. A műszereket úgy állítjuk be, hogy a számítógéphez
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kapcsolt web-kamera (videofelvétel esetén video-kamera) mindkét műszert egyszerre lássa. A
számítógép mérőprogramját a képernyőn látható műszerek mérési tartományához rögzítjük és
kalibráljuk. Az áramkör bekapcsolásakor a program követi a mutató mozgását és a kitérésadatokat az idő függvényében menti. A műszerek mutatóinak kitérés-idő függése a számítógép
képernyőjén megjeleníthető, és a kurzor segítségével a mérési adatok is leolvashatók. A mérési
adatok a számítógépbe adat-fájlként menthetőek, és igény szerint más feldolgozóprogramba is
átvihetők.

Kapacitív ellenállás váltakozó áramú áramkörben
A kondenzátornak a váltakozó áramú körben jellemző fáziseltoló hatását a korábban leírtak
szerint összeállított minta-kísérlettel szemléltetjük. A kísérlet során az iskolai demonstrációs
kondenzátor sorozatban megtalálható C = 12µF névleges kapacitású kondenzátorral
dolgoztunk. A szinusz-generátor frekvenciája 1 Hz, csúcsfeszültsége 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 2,6 𝑉.
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A számítógépes grafikonról közvetlenül leolvasható, hogy a piros színnel rajzolt áramerősség
jó közelítéssel 𝜑 ≈ 𝜋/2 fáziseltolódással siet a kékkel ábrázolt feszültséghez képest. A
feszültség és az áramerősség csúcsértékét leolvasva meghatározható a kondenzátor váltakozó
áramú ellenállásának (XC) kísérleti értéke:
𝑋𝐶 ≈

𝑈𝑚𝑎𝑥
2,6𝑉
=
= 13 𝑘Ω
𝐼𝑚𝑎𝑥
0,2𝑚𝐴
1

A mérőkísérlet alapján ellenőrizhető a kapacitív ellenállás értékére közölt 𝑋𝐶 = 𝜔𝐶.
képlet érvényessége is. A kísérleti grafikon periódusidejét lemérve a frekvencia értéke f = 1Hz,
a körfrekvencia 𝜔 = 2𝜋 ∙ 𝑓 = 6,28 1/𝑠. A kondenzátor névleges kapacitásával számolva (C =
12µF) kapjuk, a feszültség és áram hányadosához hasonló eredményt.
1
1
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𝑋𝐶 =
≈
≈
= 13,3 𝑘Ω
𝜔𝐶 6,28 ∙ 12 ∙ 10−6
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Induktív ellenállás váltakozó áramú áramkörben
Az indukciós tekercs hatására a váltakozó áramú körben az áramerősség késik a feszültséghez
képest. A jelenséget a korábbiakhoz hasonló kísérlettel szemléltethetjük. Az alább bemutatott
mérési eredményekhez az iskolai szétszedhető transzformátor-készlet N = 1200 menetes
tekercsét használtuk, zárt U-vasmagra helyezve. A tekercs névleges ohmos ellenállása 𝑅 ≈
17Ω, a szinusz-generátor frekvenciája 1 Hz, csúcsfeszültsége 𝑈𝑚𝑎𝑥 ≈ 2,2 𝑉.
A számítógép képernyő-fotóját a kísérlet közben az ábra mutatja. Már a pillanatképen is jól
látszik, hogy tekercs esetén az áram (piros) késik a kékkel ábrázolt feszültséghez képest. A
számítógépes programmal kirajzoltatott grafikonról a szinuszosan változó feszültség és az azt
elcsúszva követő áram jellemző értékei leolvashatók.
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A váltakozó feszültség és áram frekvenciája egyformán f = 1Hz. A feszültség maximum értéke:
𝑈𝑚𝑎𝑥 ≈ 2,24 𝑉, az áramé 𝐼𝑚𝑎𝑥 ≈ 0,05 𝐴. Ez utóbbiak alapján meghatározható az induktív
tekercs váltakozó áramú ellenállása:
𝑋𝐶 ≈

𝑈𝑚𝑎𝑥 2,24 𝑉
=
= 44,8 Ω
𝐼𝑚𝑎𝑥
0,05 𝐴

A grafikonon látható, hogy a szinuszos feszültség- és áram-függvény eltolódási fázisszöge
𝜋
kisebb, mint 𝜑 < . Ez azt jelzi, hogy a tekercs induktív ellenállása mellett az ohmos ellenállás
2

sem elhanyagolható. A feszültség és áram csúcsértékének hányadosaként kapott ellenállást
tehát az induktív és az ohmos ellenállás eredő impedanciájaként (Z) kell értelmeznünk (lásd
7.3. pont):
44,8 Ω = 𝑍 = √𝑅 2 + 𝑋𝐿2
ahonnan, a tekercs ohmos ellenállásának ismert értékét (R≈ 17Ω) felhasználva kapjuk meg az
induktív ellenállás értékét.
𝑋𝐿 = √𝑍 2 − 𝑅 2 ≈ 41Ω
Az áram és a feszültség közti 𝜑 fázisszög a 𝑡𝑔𝜑 =

𝑋𝐿
𝑅

formula alapján számítva

𝜑 ≈ 670
Hasonló eredmény adódik, ha a számítógépes program grafikonjáról a kurzor segítségével
leolvassuk a szomszédos feszültség- és az áram-amplitúdók ∆𝑡 ≈ 0,16 𝑠 idő különbségét, majd
a körfrekvencia 𝜔 ≈ 6,28 értékét felhasználva számítjuk 𝜑 értékét:
𝜑 = 𝜔∆𝑡 ≈ 600
Megjegyzés:
-

A váltakozó áramú ellenállások okozta fáziseltérés demonstrációs kísérletekkel történő
vizsgálata, a jelenség bemutatása mellett jó lehetőséget kínál a kísérletek kvantitatív
kiértékelésére, és a kísérleti és az elméleti számítások eredményeinek összevetésére.
Ennek során nem csupán a diákok mérési kompetenciája fejlődik, de tudatosul az
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elméleti összefüggések jelentéstartalma is. A demonstrációs mérések és a számítási
eredmények nem túl nagy (10-15%-nyi) eltérése a mérési hibákra tekintettel
elfogadható.
-

Az induktív és kapacitív váltakozó áramú ellenállások fázistolásának bemutatását
kiegészítve ajánlott azonos méréstechnika alkalmazásával bemutatni, hogy az ohmos
ellenállás a váltakozó áramú körben nem okoz fáziseltolódást. A kísérlet összeállítása
hasonló a fentiekhez.

Ohmos ellenállás váltakozó áramú áramkörben
Váltakozó feszültségbe kötött ohmos ellenállás esetén az ellenálláson eső feszültség és az
átfolyó áramerősség fázisban vannak.
Az ábra a számítógép képernyőjét mutatja mérés közben.

A szinusz-generátoron beállított váltakozó feszültség csúcsértéke Uo ≈ 2 V, frekvenciája f = 1
Hz, a generátorra kapcsolt ellenállás R = 7,5 Ω. Az ohmos ellenállásra jellemző feszültség-idő
és áramerősség-idő függvényét a képernyőről fotózott grafikon mutatja. A piros színű vonal az
áram, a kék a feszültség azonos fázisú szabályosan szinuszos váltakozását mutatja. A mérés
hitelessége ellenőrizhető a grafikonról leolvasható áram és feszültség csúcsértékeinek
leolvasásával. Ezek hányadosa jól egyezik a felhasznált ellenállás névleges értékével. (Ez
egyúttal azt is bizonyítja, hogy a felhasznált ellenállás mellett a kapcsolásban használt
vezetékek ellenállása elhanyagolható.)

Vissza >>>
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EI16. Soros RLC-kör fázisviszonyainak szemléltetése forgó
vektorokkal

(elméleti kiegészítő tananyag)
A kísérleti tapasztalatok szerint a váltakozó feszültségű generátorra kapcsolt soros RLC-kör
minden kapcsolási elemén minden pillanatban azonos az áram erőssége, Az áramerősség
pillanatnyi értékének szinuszos időfüggését az
𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)
függvény írja le, ahol 𝐼𝑚𝑎𝑥 értékét a generátor maximális feszültségének és az áramkör
impedanciájának hányadosa adja meg, 𝜔 a generátor körfrekvenciája, 𝜑 a generátor és az áram
közti fáziseltérés szöge, amit a kapacitív és az induktív ellenállás határoz meg. Az ohmos
ellenálláson eső feszültség az árammal azonos fázisban ingadozik, a kapacitív és az induktív
ellenálláson fellépő feszültségek körfrekvenciája is megegyezik a generátor
𝜋
𝜔 körfrekvenciájával, de az áramhoz képest 2 fázissal eltolódva késik vagy siet.
Mindezen kapcsolatokat figyelembe véve konkrét esetben nem könnyű az RLC-kör teljes
leírását megadni, vagy a fázisukban és amplitúdóikban eltérő szinusz-függvények
megszerkesztése. A felsőoktatásban ezt lényegesen megkönnyíti a trigonometrikus függvények
komplex formalizmusának használata és a hozzá kapcsolódó ábrázolás. A praktikus segítségre
a középiskolában is szükség lenne, de ehhez hiányoznak a matematikai előismeretek. A
középiskolában a módszer elfogadtatásához a körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolatát
bizonyító korábbi kísérletekhez kell visszanyúlnunk. Ott tapasztaltuk, hogy az egyenletes
körmozgás vetülete harmonikus rezgőmozgás. Minden harmonikus rezgés leírható, mint a
rezgés amplitúdójának megfelelő sugarú körön alkalmas 𝜔 körfrekvenciával mozgó és
megfelelő kezdőpontból (ez határozza meg a kezdőfázist) indított pont mozgásának vetülete.
Ezt felhasználva egyszerűen felrajzolható az RLC-kör szinuszosan váltakozó árama és a
különböző kapcsolási elemeken fellépő feszültség-függvények időbeli változása.
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A kettős ábrázolás kettős koordináta rendszert használ. A bal oldali koordinátarendszer a
referencia-körmozgások sugarának és egymáshoz viszonyított indítási helyzetének megadására
szolgál. Az origóban van a referencia-körmozgások középpontja. A körök sugarát vektorral
határozzuk meg, amit az origóból indítunk és akkorára rajzolunk, hogy nagysága megfeleljen
az ábrázolni kívánt aktuális feszültségfüggvény, illetve az áram csúcsértékének. A nyilak 𝜔
körfrekvenciával pozitív irányban egyenletesen forognak, a hegyük egyenletes körmozgást
végez, aminek y irányú vetületét pontról pontra átvetítjük a jobb oldali koordinátarendszer
függőleges tengelyére és a vízszintes tengelyen skálázott idő függvényében ábrázoljuk. Így a
jobb oldali grafikon a RLC-kör szinuszosan váltakozó elektromos jellemzői (áramerősség,
feszültség) az idő függvényében vizsgálhatók. A görbék eltolódása egymáshoz képest a
fázisszögtől függ. A fázisszöget a szokásos megegyezés szerint a kör áramához viszonyítjuk.
Az áram fázisszöge definíció szerint zérus, azaz az áramot megjelenítő forgó vektor kezdő
iránya a vízszintes tengelyen pozitív irányba mutat. Az egyes kapcsolási elemekre eső
feszültségek áramhoz képest mutatkozó fáziseltérését hasonlóan, a vektor t = 0 pillanathoz
tartozó irányának berajzolásával adjuk meg.
Az ohmos ellenálláson eső feszültség az árammal fázisban van, így az ohmos ellenállást jelző
feszültségvektor iránya az árammal egyező vízszintes irány, a vektor hossza a maximális áram
és az ellenállás szorzata (𝑈𝑅0 = 𝑅𝐼0 ).
Így például a kapacitív ellenállásról a EI14. mellékletben mondottak szerint a kondenzátor
𝜋
sarkai közti feszültség 𝜑𝐶 = − 2 fázisszöggel késik az áramhoz képest. A t = 0
kezdőpillanatban tehát a kondenzátor UC feszültségvektora az ábrán függőlegesen lefelé áll, a
𝐼

0
vektor hossza a kapacitív ellenállás és az áram maximális értékének szorzata (𝑈𝐶0 = 𝜔𝐶
). Az

induktív feszültség 𝜑𝐿 =

𝜋
2

fázisszöggel az áram előtt jár, a t = 0 kezdőpillanatban az

𝑈𝐿 feszültségvektor függőleges irányban felfelé mutat, hossza a maximális áram és az induktív
ellenállás szorzata (𝑈𝐿0 = 𝜔𝐿𝐼0 ).
A RLC-kör kapocsfeszültségét minden pillanatban a kapcsolási elemek feszültségvektorainak
eredője határozza meg. A t = 0 kezdő pillanatban az összegzendő vektorokat és az eredőként
kapott kapocsfeszültség-vektort alapesetben az a) ábra mutatja, a feszültségrezonancia esetét a
b) ábra szemlélteti.
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a) A soros RLC-kört általában jellemző vektorábra alapján a kapocsfeszültség nagyságát elemi
2
2
2 ).
geometriai ismeretek alapján is megadhatjuk. Eszerint 𝑈𝑘𝑂 = √𝑈𝑅0
+ (𝑈𝐿0
− 𝑈𝐶0

A kapocsfeszültség áramhoz viszonyított fázisszöge: 𝑡𝑔𝜑 =

𝑈𝐿𝑂 −𝑈𝐶𝑂
𝑈𝑅𝑂

.

1

b) A feszültségforrás frekvenciáját az 𝑓𝑜 = 2𝜋√𝐿𝐶 rezonancia-frekvenciára hangolva a
kondenzátoron és a tekercsen közel egyenlően nagy feszültség mérhető, de a két kapcsolási
elemen mérhető feszültség eredője kicsi, az áramerőssége megnő, a kör kapocsfeszültsége az
ohmos ellenálláshoz közeli érték, a fázisszög közel zérus.
Megjegyzés:
-

A fentiekben a körmozgás és rezgőmozgás alapvető kapcsolatából indultunk ki, majd
az időben szinuszosan változó feszültséget és az áramot, mint forgó vektorok vetületét
jelenítettük meg. A tanítás során nem szabad szem elől téveszteni, hogy az alkalmazott
gondolatmenet megértése és alkalmazása magas szintű absztrakciós készséget kíván a
diákoktól. Tovább nehezíti a megértést, hogy a szakirodalomban szokásos módon forgó
vektorokról beszélünk, és a vektorokra érvényes összegzési szabályt alkalmazzuk,
miközben a korábbiakban a feszültséggel és az árammal kapcsolatban is hangsúlyoztuk,
hogy egyik sem fizikai értelemben vett vektor-mennyiség.

-

A fizikai szakirodalomban a forgó vektorokat gyakran fazoroknak nevezik a fázis és a
vektor szó összevonásából. A fazorokat a váltóáramú körök mellett a fizikai optikában
is gyakran használjuk.

Vissza >>>
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EI17. A váltakozó áramú RLC-kör általános leírása

Az RLC-köröket a középiskolában többnyire ad hoc módszerekkel és gyakran tanári közlésekre
támaszkodva írjuk le. Kiemelten fizikai érdeklődésű osztályokban igény mutatkozhat arra, hogy
az általános leírást is megadjuk. Ez azonban csak az előzetes, részekre bontott és kísérletekre
alapozott feldolgozást követheti! Az általános leírás jó szintézisét és mélyebb megértését
adhatja a tananyagnak.

Az RLC-kör leírása az általános Kirchhoff-törvénnyel
Kiindulásként az általánosított Kirchhoff-törvényt
kell használni, amely kimondja, hogy a körre
kapcsolt
feszültségforrás
𝑈𝑘
pillanatnyi
feszültsége megegyezik a körben lévő áramköri
elemeken eső feszültségek összegével.
𝑈𝑘 = 𝑈𝐿 + 𝑈𝑅 + 𝑈𝐶
Határozottan ki kell mondani, hogy a feszültségek pillanatnyi értékéről van szó!
A kontinuitási egyenlet alapján nyilvánvaló, hogy a körben folyó áram minden áramköri elemen
azonos, időben azonban változhat. Célszerű tehát az áramköri elemeken eső feszültségek
értékét az áramerősséggel kifejezni. Korábbi megfontolásaink szerint:
∆𝐼

𝑈𝐿 = 𝐿 ∆𝑡

𝑈𝑅 = 𝑅𝐼

𝑄
𝐶

𝑈𝐶 =

=

∑𝑡 𝐼Δ𝑡
𝐶

ahol L, R, C rendre az áramkörben lévő tekercs önindukciós együtthatója, R az ohmikus
ellenállás, C pedig a kondenzátor kapacitása, 𝑄 = ∑𝑡 𝐼Δ𝑡 pedig adott pillanatban a
kondenzátoron felhalmozott töltés. Ezzel a Kirchhoff-törvény az
∆𝐼

𝑈𝑘 = 𝐿 ∆𝑡 + 𝑅𝐼 +

𝑄
𝐶

alakot ölti. Az egyenlet legnehezebben érthető eleme a kondenzátoron eső feszültség. Ez csak
akkor fogadtatható el könnyen a diákokkal, ha egyenáramú példákon keresztül megértették,
hogy amíg a kondenzátort töltjük, addig egyre nagyobb és nagyobb töltőfeszültséget kell
használni, és a töltés során mindvégig áram folyik a körben. Ennek a folyamatnak az
általánosításaként értelmezhetjük a kondenzátor feszültségét a kondenzátor pillanatnyi
töltésének és kapacitásának hányadosaként. A felírt feszültség egyenlet valójában az
𝑡

𝑈𝑘 =

𝑑𝐼
𝐿 𝑑𝑡

+ 𝑅𝐼 +
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1
∫ 𝐼𝑑𝑡
𝐶
0

integro-differenciálegyenlet differenciál- és integrálszámítás nélkül megfogalmazott alakja. Az
egyenlet középiskolai matematikai eszközökkel még fizika tagozatos osztályokban sem oldható
meg.
Megjegyzés:
-

A diákok az egyenlet felírásakor gyakran hiányolják az önindukciós feszültség negatív
előjelét. Erre akkor lenne szükség, ha a feszültség jellegű tagok mindegyikét, tehát az
induktív és a kapacitív áramköri elemen keletkező feszültséget is a külső feszültség
mellé, az egyenlet baloldalára írnánk. Ott a kondenzátor feszültsége is negatív előjellel
szerepelne, hiszen mind a tekercsen indukálódó, mind a kondenzátoron felhalmozódó
töltések feszültsége a külső feszültségforrás ellenében hat.

-

Az integro-differenciálegyenlet középiskolai szinten ijesztőnek tűnhet, a fizikát emelt
szinten tanuló csoportokban az integrál fogalomnak ismertnek kell lenni, így a
Kirchhoff egyenlet második alakja csak jelölésben tér el az elsőtől, amelyben
szummával írtuk fel a kondenzátor töltését.

-

Tanárként azt a kérdést kell eldönteni, hogy a fizikai tartalomra támaszkodva milyen
matematika részletekbe érdemes belemenni a magyarázat során. Mint mindig, ebben az
esetben is a dilemma az, hogy bár az absztrakt matematikai apparátus felhasználása
mindig megkönnyíti a konkrét feladatok megoldását, kialakítása időigényes és nagyon
sokszor meghaladja még a tagozatos osztályok diákjainak képességeit is. Ha azonban
az általános fogalomrendszerről lemondunk, akkor egyedi, sokszor „ad hoc” utat kell
keresni a konkrét probléma megoldására. Ezek az utak elemi gondolatmenetekre
épülnek, sok apró lépésre, következtetések és analógiák használatára bomlanak, és
emiatt nehezek. Nem mutatják a hasonló típusú feladatok megoldásának általános
sajátosságait. A hallgatói csoporthoz alkalmazkodva kell megtalálni a tananyag
feldolgozásakor az adekvát általánosítási szintet, a mélyebb fogalomrendszer
kidolgozása és az elemi gondolatmenetek alkalmazása közötti egyensúlyt.

A Kirchhoff-egyenlet megoldására semmiképpen sem használhatunk általános módszert.
Kísérleti tapasztalatokra építve, ahogyan a mechanikai rezgések esetén is tettük, a tapasztalati
tények és következtetések ötvözésével kereshetjük az egyenlet megoldására vezető
„próbafüggvényt”. Amennyiben a külső feszültség, ami egyben a kör kapocsfeszültsége is,
szinuszosan változó, akkor kézenfekvő, hogy az egyenlet megoldását adó I(t) áramerősség idő
függvény kielégíti a következő – kísérleti vizsgálatokkal alátámasztott – feltételeket:
a) A külső feszültség hatására a bekapcsolás után rövid idővel a külső feszültséggel azonos
körfrekvenciájú áramerősség alakul ki a körben.
b) Az áram amplitúdója állandó nagyságú, fázisa azonban állandó értékkel eltérhet a külső
feszültségétől.
c) A külső feszültség és az áram közötti fáziskülönbséget célszerű a külsőfeszültség
függvényben jelölni, azaz az áramot és a külső feszültséget az
𝐼(𝑡) = 𝐼0 sin(𝜔𝑡)
𝑈0 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)
alakban felvenni.
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Az áramerősség függvényt azonban nem egyszerű a Kirchhoff egyenletbe behelyettesíteni, mert
az önindukciós feszültségben az áramerősség megváltozása, a kondenzátor feszültségében
pedig a töltés, azaz az áramerősség időbeli összege szerepel.

A Kirchhoff-egyenlet megoldási útjai
A következőkben két megoldási utat vázolunk, az egyiknek a során feltételezzük a
trigonometrikus függvények deriváltjának és integráljának ismeretét, a másikban nem.

Megoldás a differenciál- és integrálszámításra alapozva
A trigonometrikus függvények deriválása és integrálása fizika tagozatos osztályokban
mindenképpen elfogadható követelménynek tűnik, hiszen ezek a függvények már a mechanikai
rezgések és hullámok vizsgálatakor alapvető szerepet játszanak.
Felhasználva, hogy
𝑡

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑡

𝑑
1
= 𝐼0 sin(𝜔𝑡) = 𝐼0 𝜔 cos(𝜔𝑡) é𝑠 ∫ 𝐼𝑑𝑡 = ∫ 𝐼0 sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡 = − cos(𝜔𝑡)
𝑑𝑡
𝜔
0

0

és a feszültségegyenletbe behelyettesítve a 𝐼(𝑡) = 𝐼0 sin(𝜔𝑡) függvényt, azt kapjuk, hogy
𝑈0 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝐿𝜔𝐼0 cos(𝜔𝑡) + 𝑅𝐼0 sin(𝜔𝑡) −

1
𝐼 cos(𝜔𝑡)
𝐶𝜔 0

A baloldalon a szinuszt két tagra bontva:
𝑈0 sin(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑈0 cos(ωt) sinφ = 𝐿𝜔𝐼0 cos(𝜔𝑡) + 𝑅𝐼0 sin(𝜔𝑡) −

1
𝐼 cos(𝜔𝑡)
𝐶𝜔 0

Az egyenletnek csak akkor létezhet minden időpillanatban megoldása, ha az időfüggő szinuszos
és koszinuszos tagokra külön-külön teljesül, azaz az egyenlet két összefüggésre bomlik:
𝑈0 sin(𝜔𝑡)𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑅𝐼0 sin(𝜔𝑡)
𝑈0 cos(ωt) sinφ = (𝐿𝜔 −

1
)𝐼 cos(𝜔𝑡)
𝐶𝜔 0

Illetve egyszerűsítés után:
𝑈0 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑅𝐼0
𝑈0 sinφ = (𝐿𝜔 −

1
)𝐼
𝐶𝜔 0

Az egyenleteket négyzetre emelve és összeadva, azt kapjuk, hogy
𝑈02

1 2 2
) ] 𝐼0
= [𝑅 + (𝐿𝜔 −
𝐶𝜔
2

amiből
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𝑈0
1 2
)
= √𝑅 2 + (𝐿𝜔 −
𝐼0
𝐶𝜔
A feszültség és az áram közötti fázisszögre pedig a kiinduló egyenletek hányadosát képezve
𝑡𝑔𝜑 =

1
𝐿𝜔 − 𝐶𝜔
𝑅

illetve
𝑐𝑜𝑠𝜑 =

𝑅
𝐼 =
𝑈0 0

𝑅
2
√𝑅 2 + (𝐿𝜔 − 1 )
𝐶𝜔

=

𝑅
𝑍

A megoldásból adódó következtetések
A Kirchhoff-törvényből kiindulva megkaptuk az RLC-kör korábban kísérletekre alapozva talált
tulajdonságait, és egyszerűen adódtak a váltóáramú impedanciákat leíró mennyiségek is:
1
1 2
2
√
)
𝑋𝐿 = 𝐿𝜔 , 𝑋𝐶 =
, 𝑍 = 𝑅 + (𝐿𝜔 −
𝐶𝜔
𝐶𝜔
Adódott továbbá az Ohm-törvény analógiájaként az
𝑈0
1 2
2
√
) =𝑍
= 𝑅 + (𝐿𝜔 −
𝐼0
𝐶𝜔
illetve a belőle azonnal következő:
𝑈𝑒𝑓𝑓
=𝑍
𝐼𝑒𝑓𝑓
összefüggés.
A Kirchhoff-egyenlet 𝑈𝑘 = 𝑈𝐿 + 𝑈𝑅 + 𝑈𝐶 általános és az áram behelyettesítése után
𝑈0 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝐿𝜔𝐼0 cos(𝜔𝑡) + 𝑅𝐼0 sin(𝜔𝑡) −

1
𝐼 cos(𝜔𝑡)
𝐶𝜔 0

adódó alakjának megfelelő tagjait összevetve, látszik, hogy
𝜋
𝑈𝐿 = 𝐿𝜔𝐼0 cos(𝜔𝑡) = 𝐿𝜔𝐼0 sin (𝜔𝑡 + )
2
𝑈𝑅 = 𝑅𝐼0 sin(𝜔𝑡)
𝑈𝐶 = −

1
1
𝜋
𝐼0 cos(𝜔𝑡) =
𝐼0 sin (𝜔𝑡 − )
𝐶𝜔
𝐶𝜔
2
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Az összefüggések mutatják, hogy az ellenálláson eső feszültség azonos fázisban van a körben
𝜋
folyó árammal, a tekercsen eső feszültség a kör áramához képest 2 fázissal siet, a kondenzátoron
𝜋

eső pedig 2 fázissal késik.
Megjegyzés:
-

A fázissietés és késés értelmezése igen sok félreértésre ad alkalmat. Mindig meg kell
adni, hogy melyik mennyiség a viszonyítási alap. Az RLC-kör esetén a célszerű
viszonyítási alapot a körben folyó áram jelenti. Amennyiben azonban egyetlen
induktivitás, vagy kapacitív elem feszültségének és áramának viszonyát vizsgáljuk,
akkor lehet a feszültség a viszonyítási alap, és ebben az esetben a tekercs árama késik,
a kondenzátoré pedig siet a tekercs, illetve kondenzátor feszültségéhez képest. A kétféle
viszonyítási lehetőség, ha a diákok nem értik világosan a fogalmakat, szinte biztosan
keveredésre vezet.

Ezek az összefüggések egyben megalapozzák a
feszültségek és áramok fazor vektoros ábrázolásának
lehetőségét is. Ha a szinuszos feszültségeket forgó
vektorokkal szemléltetjük, akkor a feszültségek a
következő fazor ábrával szemléltethetők.

A vektorok hossza az áramköri elemeken eső
1

feszültségek (𝑈𝑅0 = 𝑅𝐼0 , 𝑈𝐿0 = 𝐿𝜔𝐼0 és 𝑈𝐶0 = 𝐶𝜔 𝐼0 )
nagysága, egymáshoz képesti elhelyezkedésüket pedig
a fáziseltérések szöge szabja meg. A váltakozó
feszültségek lefolyását a fazor vektorok y tengelyre vett
vetülete adja meg, ha 𝜔 szögsebességgel pozitív irányban forgatjuk őket. Mivel a fázisszögek
állandóak, és a feszültségek lefolyásának körfrekvenciája azonos, a vektorok elhelyezkedése
egymáshoz képest nem változik. A korábbi levezetés mutatja, hogy a fazorok vektori összege
valóban helyesen adja az áramkör kapocsfeszültségét. A fazor ábrából azonnal adódik, hogy az
áramkörben a teljes kapocsfeszültség (ami egyben a rákapcsolt külső feszültség is) a kör
áramához képest 𝜑 szöggel siet. Mivel a fazorok hossza minden esetben arányos az áramkörben
folyó maximális árammal, ha olyan ábrát készítünk, amelyben a maximális feszültségeket
leosztottuk a maximális áramokkal, akkor az impedanciákat reprezentáló vektorokhoz jutunk,
amiből egyszerűen meghatározható a kör eredő impedanciája.

Megoldás a differenciál- és integrálszámítás nélkül
A megoldás során most is a
𝐼(𝑡) = 𝐼0 sin(𝜔𝑡)
𝑈0 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)
próbafüggvényeket kell visszahelyettesíteni a Kirchhoff egyenletbe, azonban az egyenlet
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∆𝐼

𝑈𝑘 = 𝐿 ∆𝑡 + 𝑅𝐼 +

𝑄
𝐶

alakját kell használni. Minthogy differenciálszámítást nem használhatunk, több az intuitív
gondolatmenet. Az önindukciós feszültség esetén viszonylag egyszerűen juthatunk arra a
következtetésre, hogy a szinuszos áramerősség-függvény megváltozása koszinuszos, hiszen a
szinuszfüggvény maximális változási sebessége a függvény zérus helyeihez a leglassúbb
változás pedig a függvény maximum helyeihez köthető. Ezeket a feltételeket a koszinusz
𝜋

függvény teljesíti. Ennek megfelelően a tekercsen eső feszültség a cos(𝜔𝑡) = sin (𝜔𝑡 + 2 )
függvény szerint változik. Nehezebb a körfrekvenciával való arányosság (az 𝜔 szorzó)
elfogadtatása. Ebben az esetben csak analógiákra hivatkozhatunk. A harmonikus rezgőmozgás
elmozdulás, sebesség, gyorsulás függvényeinek megállapításakor az emelt szintű fizika
csoportokban már biztosan tárgyalt függvénykapcsolatok analógiájára mondhatjuk ki, hogy az
𝜋

induktív elemen eső feszültség 𝑈𝐿 = 𝐿𝜔𝐼0 cos(𝜔𝑡) = 𝐿𝜔𝐼0 sin (𝜔𝑡 + 2 ).
Nehezebb a kapacitív feszültség meghatározása! A feltöltődő kondenzátor esetén azt érdemes
figyelembe venni, hogy a kondenzátor töltésének kicsiny változása és a pillanatnyi áramerősség
𝑄

között a következő összefüggés áll fenn: ∆𝑄 = 𝐼∆𝑡. A töltést a kondenzátor 𝑈𝐶 = 𝐶
feszültségével kifejezve, és az egyenletet átrendezve, azt kapjuk, hogy
𝐼=

∆𝑄
∆𝑈𝐶
=𝐶
∆𝑡
∆𝑡

vagyis a körben folyó áram a nem a kondenzátor feszültségével, hanem a feszültség változási
sebességével arányos. Ha a változási sebesség szinuszos, akkor kitalálható, hogy a függvénynek
a koszinusz függvény negatívjával kell arányosnak lennie, a körfrekvenciával való arányosság
ismét csak a harmonikus rezgőmozgásra vonatkozó összefüggések analógiájaként mondható ki.
Így a kondenzátoron eső feszültség:
𝑈𝐶 = −

1
1
𝜋
𝐼0 cos(𝜔𝑡) =
𝐼0 sin (𝜔𝑡 − )
𝐶𝜔
𝐶𝜔
2

Innen a gondolatmenet megegyezik a deriválás alkalmazásával adott gondolatmenettel.
Megjegyzés:
-

A kétféle gondolatmenet közül véleményünk szerint az előbbit érdemes választani. Az
emelt szintű csoportban a harmonikus függvények deriválása és integrálása akár fizika
órán is kidolgozható. Érdemes is megtenni, mert a fizika olyan sok területén használható
fel, hogy az absztrakt matematikai apparátus bevezetésével járó többletmunka bőven
megtérül.

Vissza >>>
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EI18. A váltakozó áram teljesítménye az áram és a feszültség közötti 𝝋
fáziseltolódás esetén

A váltakozó áram hatásos pillanatnyi teljesítményét a pillanatnyi feszültség és az áram szorzata
adja meg. Ha az áramkörben az ohmos ellenállás mellett induktív és/vagy kapacitív ellenállás
is van, a feszültséghez képest az áram ±𝜑 fáziseltérést mutat, amit a pillanatnyi teljesítmény
felírásakor figyelembe kell venni.
𝑃(𝑡) = 𝑈(𝑡) ∙ 𝐼(𝑡) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) ∙ sin (𝜔𝑡 − 𝜑)
1

1

Kifejezésünket a 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 2 cos(𝛼 − 𝛽) − 2 cos(𝛼 + 𝛽) trigonometriai azonosság
felhasználásával átírva, továbbá a feszültség és az áram csúcsértékeit a korábban értelmezett
effektív értékekkel kifejezve (𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 2𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 ), a pillanatnyi teljesítményre kapjuk:
𝑃(𝑡) = 𝑈(𝑡) ∙ 𝐼(𝑡) = 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 cos (2𝜔𝑡 − 𝜑)
A kifejezés első tagja teljesítmény dimenziójú, időtől független állandó, a második időfüggő
tag ugyancsak teljesítmény dimenziójú, és az idő koszinuszos függvénye, ahol a periodicitást
jellemző körfrekvencia duplája a váltakozó feszültség, illetve áram 𝜔 körfrekvenciájának,
továbbá 𝜑 a fáziseltolódás szöge.
Ábrázoljuk a váltakozó áram fenti összegfüggvénnyel leírt pillanatnyi teljesítményét az idő
függvényében! A teljesítmény időbeli változását a függvény második tagja adja, ami
−cos (2𝜔𝑡 − 𝜑) szerint periodikusan váltakozik az idő függvényében. A
teljesítményformulánk első tagja pozitív állandó érték, amivel az időfüggő koszinuszos
függvényt el kell tolnunk a teljesítménytengely pozitív irányába. A grafikont az ábra mutatja.

A grafikonra felrajzoltuk a feszültséf és az attól – 𝜑 fázisszöggel elcsúszott áramerősség
időgrafikonját is. (Természetesen ugyanez a grafikon adódna, ha a feszültség és áramerősség
függvények pillanatnyi értékeit összeszorozva pillanatról pillanatra kiszámítanánk
teljesítményt és ezen értékeket ábrázolnánk az idő függvényében.) Az ábrára szaggatott vonal
jelzi az eltolt koszinusz függvény szimmetriatengelyét.
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A grafikonon szembetűnő, hogy a pillanatnyi teljesítmény-görbének vannak időtartományai,
amelyekben a teljesítmény pozitív, de vannak olyanok is, ahol a teljesítmény pillanatnyi értékei
negatívok. A pozitív teljesítményértékek azt jelzik, hogy az áramforrás energiát ad le az
áramkörnek, míg a negatív értékek ennek fordítottját jelentik, azaz az áramkör energiát táplál
be az áramforrásba.
Értelmezzük először az áramkör negatív teljesítményét! A kapacitív, illetve induktív ellenállást
tartalmazó váltakozó áramú kör akkor adhat energiát az áramforrásnak, ha maga is rendelkezik
energiával. Váltakozó áram hatására az indukciós tekercsben félperiódusonként felépül, majd
megszűnik a mágneses tér, majd ezt követően az előbbivel ellentétes irányú tér gerjesztődik és
épül le. Kapacitív ellenállás esetén hasonló mondható el a kondenzátor elektromos teréről. Az
elektromos mezőnek és a mágneses mezőnek is energiája van. A mezők kiépülése ezért energia
befektetést kíván, amit az áramforrás energiája biztosít (+ teljesítmény). Amikor az erőtér
megszűnik, a mező energiáját az áramkör visszatáplálja az áramforrásba. (Természetesen a
váltakozó áram által az ohmos ellenálláson termelt Joule-hő energiáját szintén az áramforrás
biztosítja.)
Összegezve: A váltakozó feszültségű áramforrás (generátor) energiát ad le az áramkörnek,
amikor az ohmos ellenálláson Joule-hő termelődik, de ahhoz is a generátor adja az energiát,
hogy a kapacitív és az induktív elemek belső elektromos, illetve a mágneses tere felépüljön. A
generátortól leadott energia ilyenkor az áramkör szempontjából pozitív teljesítményt jelent.
Amikor a változó áram hatására a mezők megszűnnek, az áramkör ad vissza energiát a
generátornak, ami az áramkör szempontjából negatív teljesítménynek számít. Mivel a mező
energiája ide-oda vándorol a generátor és az áramkör között, összértéke nem változik. A
generátor hatásos (számunkra hasznosítható) teljesítményét tehát csak a fenti összeg-alakban
felírt pillanatnyi teljesítményfüggvény első tagja jelenti. A váltakozó áram hatásos
teljesítménye (egységnyi időre vonatkoztatott átlagos teljesítménye) tehát:
𝑃(𝑡) = 𝑈(𝑡) ∙ 𝐼(𝑡) = 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
Ha a váltakozó feszültségű áramkör csak ohmos ellenállást tartalmaz, azaz 𝜑 = 0, é𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
1, a generátor hatásos teljesítménye maximális ( 𝑃(𝑡) = 𝑈𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑒𝑓𝑓 ).
Ha az áramkör ohmos, kapacitív, illetve induktív ellenállást is tartalmaz, a generátor által
𝜋
𝜋
hatásos leadott teljesítmény 𝑐𝑜𝑠𝜑 szorzófaktorral csökken. Ilyenkor a − 2 < 𝜑 < + 2 .
Amennyiben 𝑐𝑜𝑠𝜑 ≈ 0 az áramkörben mérhető az áram és a feszültség, a generátor átlagos
hatásos teljesítményt mégsem ad le. (A generátor befektet ugyan energiát a mezők
felépítésekor, de azt a következő negyed-periódusban vissza is kapja.) Ez a helyzet áll fenn, ha
𝜋
a 𝜑 ≈ ∓ 2 , azaz az áramkör ohmos ellenállása elhanyagolható az induktív és/vagy kapacitív
ellenállás mellett. Ilyenkor a köznyelv ún. watt nélküli áramról beszél. Ilyen hatásos
teljesítmény nélküli áram folyik például a tartósan a hálózatra kapcsolt transzformátorok primer
tekercsébe, ha a szekunder tekercsben csak az indukált feszültség váltakozik, de nem folyik
áram (a szekunder körre nem kapcsolunk terhelést).

Vissza >>>
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EI19. Az energia terjedése vezeték mentén, a Poynting-vektor

(emelt szintű kiegészítő anyag)
Az egyenáramú körökben a telepből a fogyasztóhoz elektromos energia áramlik.
Nyilvánvalónak tűnik, hogy az energiát a vezetékek szállítják. Meglepő és szemléletformáló,
ha felismertetjük a tanulókkal, hogy az energiaszállítás másképpen történik.
Vizsgáljuk meg a legegyszerűbb, telepből, vezető huzalokból és fogyasztóból álló áramkör
környezetében a mágneses és elektromos teret, és hozzuk kapcsolatba a telep feszültségével és
a körben folyó áram erősségével! A huzalok körül kialakuló elektromos és mágneses tér
szerkezetét egyszerűbbé teszi, ha a fogyasztót a teleppel hosszú egymáshoz közel elhelyezkedő
a széles vezető lemezek kötik össze. Ha a vezető lemezek ellenállása elhanyagolható a lemezek
felülete a telephez kapcsolt kondenzátorhoz hasonlóan töltött lesz. Az ábrán bejelöltük a
lemezek töltését és a köztük lévő tér erővonalait (kék nyíl) az áram irányát és lemezeket
körbeölelő mágneses indukcióvonalakat (zárt piros vonal).

Az ábrának megfelelően felső lemez pozitív töltésű, az alsó pedig negatív töltésű lesz, így a két
vezeték U feszültségű kondenzátort alkot, amelyben a térerősség
𝐸=

𝑈
𝑑

A térerősség a vezetékeken kívüli térrészben elhanyagolható. Az áramjárta vezetők körül
mágneses tér alakul ki. A teret a gerjesztési törvény felhasználásával határozhatjuk meg. A
számítás során a mágneses teret a lemezek közötti térrészben állandónak, a kívül pedig jó
közelítéssel zérusnak tekintjük. (A lemezek közti tartományon kívül a két lemez tere jó
közelítéssel lerontja egymást. A széleken pedig a szórt teret elhanyagoljuk.) Így a lemezek
közötti mágneses térre azt kapjuk, hogy
𝐵=𝜇

𝐼
𝑎

Fejezzük ki az elektromos áram teljesítményét a most kiszámított térerősségekkel:
𝑈𝐼 =

1
𝐸𝐵𝑎𝑑
𝜇

Vegyük észre, hogy 𝐴 = 𝑎𝑑 éppen a lemezek között a lemezekre merőleges felület területe. Ha
az összefüggést levezetésétől függetlenül önmagában tekintjük, akkor semmilyen utalást nem
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találunk benne, hogy a térerősségek hogyan keletkeztek. Felfoghatjuk úgy is, hogy az
elektromágneses térben egységnyi felületen egységnyi idő alatt a felületre merőleges irányban
𝑆=

1
𝐸𝐵
𝜇

energia áramlik át a teleptől a fogyasztó felé. Az összefüggés azonban nem mutatja az energia
áramlás irányát. Ezért célszerű a teljesítmény-sűrűséget (S) vektorként kezelni. Az elektromos
és mágneses tér vektor jellegét, figyelembe véve az energiaáram-sűrűség a
𝑆⃗ =

1
⃗⃗
𝐸⃗⃗ × 𝐵
𝜇

alakban írható fel. Az 𝑆⃗ vektort Poynting-vektornak nevezzük. (A Poynting-vektor jelölésére a
szakirodalomban elfogadott a 𝑃⃗⃗ jelölés is.) A most speciális esetre vonatkozóan bevezetett
összefüggés általánosan igaz, a térnek abban a pontjában, ahol az elektromos tér 𝐸⃗⃗ , a mágneses
⃗⃗, ott lokálisan 𝑆⃗ = 1 𝐸⃗⃗ × 𝐵
⃗⃗ az energiaáramsűrűség. Esetünkben a Poynting-vektor azt mutatja,
𝐵
𝜇

hogy a fogyasztó felé az energia nem a vezetékekben, hanem a környező elektromágneses
térben áramlik, a vezetékek csak irányítják az energiaáramlást. Ez a megállapítás általánosan
igaz, függetlenül a vezetékek geometriájától és elrendeződésétől.
Poynting vektornak ezt az általános értelmezését használva megmutatjuk, hogy a nem zérus
ellenállású vezetéket környező elektromágneses térben az úgy terjed az energia, hogy többkevesebb része Joule-hőként disszipálódik a vezetékben. A Poynting-vektor tehát két
komponensből áll, az egyik a vezetővel párhuzamos, a másik a vezetőre merőleges helyzetű és
a vezető belsejébe mutat.
Az ábra kör keresztmetszetű áramjárta vezető kis darabját mutatja.
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A vezetődarab hossza l, sugara r, ellenállása R, és I áram folyik benne. Mivel a vezetődarab
ellenállás nem hanyagolható el, a két vége között 𝑈 = 𝐼𝑅 feszültség ébred, s ennek
következtében az elektromos térnek van a vezető irányába mutató 𝐸𝑥 =

𝑈
𝑙

összetevője is. (A

térerősséget a vezető belsejében homogénnek tekintjük.)
Az elektromos térerősség másik összetevője a vezető felszínén egyenletesen eloszló pozitív
töltésektől ered, hengerszimmetrikus és erővonalai a vezető felületére merőlegesek. A vezető
felületén fellépő eredő elektromos térerősség és mágneses indukcióvektorokból
meghatározhatjuk a Poynting-vektort. Az elektromos térerősség vektort a vezetőre berajzolt
kék nyíl mutatja. A vezetőben folyó áram által keltett indukció nagysága a gerjesztési törvény
szerint a vezető felületén 𝐵 = 𝜇

𝐼
2𝜋𝑟

. A vektor iránya a vezetőre merőleges keresztmetszet kör

⃗⃗ vektort a piros nyíl mutatja. A Poynting-vektor az
alakú határvonalának érintőjébe esik. A 𝐵
⃗⃗ szorzatnak megfelelően a vezető palástjának minden pontjában a vezető belseje felé
𝐸⃗⃗ × 𝐵
mutat. Az elektromos térerősség vektort érdemes a vezető menti és vezetővel párhuzamos
komponensre bontani, és a Poynting-vektort komponensenként meghatározni. Ezt mutatják a
vezető feletti ábrák. Az a) ábráról leolvasható, hogy a vezetőre merőleges térerősség miatt a
vezetővel párhuzamos energiaáram-sűrűség jön létre. Ez szállítja a térben az energiát a
fogyasztó felé. A b) ábra szerint a vezető mentén mutató térerősség miatt létrejövő áramsűrűség
a vezetőre merőlegesen befelé szállít energiát. A c) ábra a két hatás együttesét mutatja.
A Poynting-vektor tehát a vezető belseje felé is visz teljesítményt. A vezetőbe vitt teljes
1

teljesítményt a Poynting-vektor 𝑆 = 𝜇 𝐸𝐵 nagyságának és a vezető hengerpalást 2𝑟𝜋𝑙
területének szorzata adja. Behelyettesítve az E és B értéket, azt kapjuk, hogy a vezetőbe bevitt
N teljesítmény:
𝑁 = 𝑆 ∙ 2𝑟𝜋𝑙 =

1 𝑈
𝐼
∙ ∙𝜇
∙ 2𝑟𝜋𝑙 = 𝑈𝐼
𝜇 𝑙
2𝜋𝑟

Látható tehát, hogy a vezetőszakaszba a térben áramló energiából éppen a Joule-hőnek
megfelelő mennyiségű energia áramlik be.
Megjegyzés:
-

-

Az energiaáramlás Poynting-vektorának levezetésekor a tanításban azt gyakran
alkalmazott módszert alkalmaztunk, hogy egyszerű speciális esetet vizsgálva
jutottunk eredményre, amit általánosítottunk.
A Poynting-vektor az egyenáramú energiaszállítás szempontjából nem feltétlenül
szükséges. Tárgyalása azonban elősegítheti a későbbiekben az elektromágneses
hullámok energiaátvitelének tárgyalását.

Vissza >>>
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EI20. A magyar villamos energiarendszerrel kapcsolatos érdekességek

A magyarországi elektromos energiaellátás történeti fejlődése
Lokális elektromos erőművek és hálózatok kora
Az elektromos energia első közhasznú felhasználása az 19. század utolsó évtizedében a városi
közvilágítás volt. 1882-ben New York városában valósult meg elsőként az elektromos
közvilágítás, amit két évre rá – első magyar városként – Temesvár követett, majd egy évtized
alatt városaink döntő többsége is. Az áramtermelést e célra létesített helyi erőművek látták el.
A közvilágítás mellett egyre több háztartás és intézmény is csatlakozott a helyi erőmű lokális
hálózatához és megjelent az igény az első elektromos motorok meghajtása is. 1911-ben az
országban már 75 villamos erőmű és hálózat üzemelt. Ebből 44 erőmű egyenáramot termelt,
tipikusan gőzgéppel hajtott generátorokkal, dinamókkal. 31 erőmű 42 Hz, illetve 50 Hz-es
váltakozó áramot táplált saját hálózatába. 1913-ra a helyi erőművek száma elérte meghaladta a
200-at. Ez utóbbiak a generátorokat olajmotorokkal és gázturbinákkal hajtották meg. Az
erőművek átlagos teljesítménye 1-1,5 MW volt Az egyenáramú technika és a váltakozó áram
versenyét a transzformátor feltalálása döntötte el. Ez lehetővé tette, hogy az elektromos energiát
nagy feszültségű távvezetéken kis energiaveszteséggel nagy távolságokra is lehessen
gazdaságosan továbbítani. Mivel a távvezetékek lehetővé tették az erőművekhez tartozó
hálózatok kiterjesztését, megindult a verseny a generátorok teljesítményének növelésére is.
1935-ben, amikor az elektromos energia termelését és piacát szabályozó első hazai törvény
megszületett, az ország összes városa és több mint 1000 falu volt már villamosítva.
Az országos energiarendszer létrejötte
1948-ban a sok kézben lévő villamosenergia-ipart államosították. Megindult a sok kisebbnagyobb erőmű és elosztó-hálózat egyetlen nagy rendszerbe szervezése. Megkezdték az
országos távvezeték-hálózat kiépítését, új erőműveket helyeztek üzembe, egységesítették és
összehangolták a generátorok frekvenciáját. Az egységes magyar villamosipari rendszer
műszaki és gazdasági irányítására 1963-ban megalakult a Magyar Villamos Művek Tröszt
(MVMT). A 20. század utolsó évtizedeire a fejlesztés kezdeti lendülete elfogyott, új
beruházások alig voltak, így a működő erőművek egyre inkább korszerűtlenné és
gazdaságtalanná váltak. 1982-ben az Atomerőmű beindítása enyhítette a problémákat, az ellátás
biztosabbá vált. Magyarország elektromos energiaimportra szorult. A helyzet a rendszerváltás
után sem sokat változott. Az ország elektromos energiatermelését több mint félszáz kisebbnagyobb erőmű biztosítja. A legnagyobb, ≈ 2 GW teljesítményű a Paksi Atomerőmű, ami
egymaga az ország teljes ellátásának 40 %-át fedezi. Ezen felül 17 olyan nagyobb erőmű
üzemel, aminek teljesítménye meghaladja az 50 MW-ot. A jelentősebb erőművek listáját és
földrajzi elhelyezkedését az ábra mutatja.
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Egységes nemzetközi elektromos energiaellátó-rendszerek (https://www.e-villamos.hu)

Az elektromos energiahálózat nemzetközi kiterjesztése
A II. világháború után a vasfüggönnyel kettévágott Európa mindkét felében kialakult az
egységes energiarendszer, az országokat hálózatának összekapcsolódásával. Magyarország a
keleti KGST országok elektromos energiahálózatának része lett. (Ekkor épült ki a
Magyarországot a Szovjetunióval (ma Ukrajna) összekötő 750 kV-os távvezeték, ami jelenleg
energiát nem szállít.) A KGST felbomlása után Magyarország a Visegrádi Együttműködés
államaival hozott létre közös villamos energiai társulást (CENTREL), hogy együtt teljesítsék
azokat a technikai és szervezési feltételeket, ami lehetővé teszi, hogy a négy ország
csatlakozhasson a nyugat-európai egyesített villamosenergia-rendszerhez. 1995 óta hazánk az
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) teljess jogú tagja. A
nemzetközi együttműködés, bár komoly összehangoló munkát kíván, jelentősen növeli a
résztvevő országok energiaellátás-biztonságát és gazdaságosabbá teszik a termelést. A
kooperációban minden résztvevő vállalja a közös működés szabályainak és műszaki
szabványainak betartását, a nagyobb térség energiaigényeinek kielégítéséhez szükséges
rugalmas export–import kapcsolatokat.
A kooperáció előnyei:
– A nagy rendszeren belül a legolcsóbb ellátást lehet biztosítani a felhasználók számára– Minél nagyobb területre terjed ki az együttműködés annál kevesebb erőművi tartalékot
kell előállítani az egyes résztvevőknek, hiszen a lokálisan változó felhasználói
ingadozások (pl. csúcsterhelések) egyensúlyt tartanak.
– Erőművekben fellépő váratlan üzemzavarok, illetve tervezett karbantartási munkák
esetén a rendszer tagjai kisegítik egymást. A kieső teljesítményt a nagy rendszer
könnyebben pótolja.
A földrésznyi területre kiterjedő együttműködésnek természetesen technikai feltételei vannak.
A legfontosabb technikai feltétel, hogy a közös energiarendszert alkotó államok elektromos
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alaphálózatait távvezetékekkel összekapcsolják, továbbá, hogy az erőművek energiaterelésének
technikai paramétereit egységesítsék és ezt minden résztvevő sikeresen betartsa. Ilyen szigorú
feltétel pl. a hálózati váltakozó feszültség frekvenciájának szigorú betartása. E nélkül az
erőművek nem segítenék egymást, hanem egymás ellen dolgoznának. (Európában a szabványos
frekvencia f = 50 Hz, Amerikában ez 60 Hz.) Fontos a lakossági fogyasztórendszer
paramétereinek egységesítése is. Magyarországon ennek értelében változott meg a háromfázisú
kisfeszültségű lakossági hálózat effektív fázisfeszültsége a korábbi 220 V-ról 230 V-ra, a
vonalfeszültség 380 V-ról 400 V-ra.

Az országos elektromos energiafelhasználás ingadozásai, és az ellátás biztosítása
Az ország elektromos energia felhasználása kb. ezer ipari nagy-fogyasztó és a lakossági
összfogyasztás közt oszlik meg. Ez utóbbiak közé számítanak az ipari kisüzemek, a
mezőgazdasági termelők, a közvilágítás és háztartások. A nagyipari energiafelhasználás
szigorúan szabályozott és így tervezhető, a kis fogyasztók igényei azonban előre pontosan nem
láthatók. Ez teszi nehézzé és egyben izgalmassá az energiaellátást szervezők munkáját.
Természetesen energiafogyasztás folyamatosan mérik (ábra).

A két grafikon egy átlagos téli és nyári napon mutatja be óráról órára az országos elektromos energiafelhasználás
ingadozását.

A fogyasztásgörbe jelentősebb változásai az életviteli szokások alapján magyarázhatók. Így
például a fogyasztás télen és nyáron hasonlóan hajnali 5 óra körül kezd növekedni. A délelőtti
munkaidő alatt a fogyasztás 6 GW körüli érték, ami nyáron a délutáni időben enyhén csökken,
télen növekszik. Ebben a napszakban a munkahelyi energiafelhasználás a döntő. A délután 6
óra körül mutatkozó lokális maximum a háztartási fogyasztás fokozódásával magyarázható.
Első ránézésre az összfogyasztást mutató piros görbe vonala nyáron és télen nem különbözik
lényegesen egymástól. A korábbi nagyobb különbség lassú eltűnését a szakemberek a
rohamosan terjedő légkondicionálás nyári fogyasztásnövelő hatásával magyarázzák.
Természetesen a fenti értelmezés számos szempont figyelembevételével finomítható.
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Az erőművek működési lehetőségeit döntően meghatározza a felhasznált energiahordozó. Így
vannak olyan erőművek, amelyek teljesítménye lassan és körülményesen változtatható. illetve
olyanok, amelyek teljesítményének változtatása nem gazdaságos. Ezek az erőművek a
folyamatosan állandó terheléssel működő ún. alaperőművek. Ilyen alaperőmű Magyarországon
a Paksi Atomerőmű, ami egymaga az ország teljes energiaigényének kb. 40 %-át adja. A paksi
atomerőműnek a fenti grafikonokon a legalsó, téglalap alakú sáv felel meg. A sáv szabályos
téglalap alakja mutatja, hogy az atomerőmű egész évben, éjjel és nappal állandó, közel 2 GW
teljesítménnyel működik. Hasonlóan alaperőműnek tekinthetők a még üzemelő barnaszéntüzelésű erőműveink is. Ezek, bár nem tekinthetők igazán korszerűnek és termelési kapacitásuk
sem nagyon számottevő, azért alaperőművek, mert termelése gazdaságosan nem változtatható.
A kis fűtőértékű barnaszén és lignit felhasználása ugyanis, csak a helyszínen előre lerögzített,
optimalizált körülmények mellett gazdaságos. A következő szélesebb sávba a szénhidrogéntüzelésű erőművek tartoznak, amelyek energiatermelése igazodik az igények napszakonkénti
átlagos változásához. A legfelső tartományba azok az ún. csúcserőművek tartoznak, amelyek
teljesítménye könnyen és gyorsan változtatható, így a napi csúcsigények teljesítésében, nem
várt fogyasztás növekedés kielégítésében van szerepe. Hazánkban a csúcserőművek
gázturbinás erőművek. (Korábban szó volt csúcsra járatható vízerőmű építéséről is a Duna
menti Pilis hegységben kialakítandó tározóval, de ez a közeli jövőben biztosan nem várható. A
csúcsra járatható vízerőmű legfontosabb része egy magaslati helyen megépülő víztározó lenne,
amit a nap azon óráiban, amikor az elektromos energiafogyasztás kicsi, „olcsó” elektromos
áramot felhasználó szivattyúk segítségével Duna-vízzel töltenének fel. A csúcsfogyasztás
idején ezt a vizet nagy esésű csővezetéken lent elhelyezett vízturbinákra vezetnék, amikkel a
csúcsfogyasztást kielégítő generátorokat hajtanák meg.
Az erőművekben előállított elektromos energiát a pillanatnyi igényeknek megfelelően elosztva
távvezetékeken kell eljuttatni az ipari, közösségi és lakossági fogyasztókhoz. A feladat
megfelelő műszaki infrastruktúrát (kiépített távvezetékeket, gyűjtő és elosztópontokat,
transzformátortelepeket) kíván, továbbá szervező és irányító munkát és hozzáértő üzemeltetést
feltételez.

Távvezetékrendszer
A távvezeték-hálózat összetett rendszert alkot. Kiindulópontjai az erőművek. Az erőművek
által betáplált elektromos energia nagyfeszültségű távvezetékeken az ún. „alállomásokra” jut.
Ezek fontos üzemi csomópontok, ahonnan összehangolják az erőművek működését és az
összegyűjtött energiát a főelosztóhálózat már kisebb feszültségű távvezetékei közt szétosztva
irányítják tovább a következő csomópontok felé. Ezek olyan elektromos üzemek,
transzformátor-telepek, miknek a továbbítás (szétosztás) mellett a bejövő nagyobb feszültséget
az új hálózati szakasz követelményeinek megfelelő fokozatra csökkentik le. A távvezetékek
feszültségét a szállított teljesítmény és a szállítási távolság alapján határozzák meg. A
távvezetékek szabványos feszültsége Magyarországon 35, 120, 220, 330, 400 és 750 kV.
A különböző nagyfeszültségű távvezetékek feszültsége és nyomvonalhossza a következő:
750 kV: 268 km

400 kV: 1659 km
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220 kV: 1199 km

120 kV: 99 km.

A teljes távvezetékhálózat összesített hossza 3226 km.

A legnagyobb erőművekből kiinduló távvezetékek alkotják az 400 kV feszültségű országos
alaphálózatot, amihez csatlakoznak azok a távvezetékek is, amelyek összekötik Magyarország
elektromos energiahálózatát a szomszédos országokkal és ezeken keresztül az egyesült európai
energiarendszerrel. (Hazánkban egyetlen 750 kV-os magasfeszültségű távvezeték épült
korábban, ami a volt Szovjetuniót kötötte össze Magyarországgal. Jelenleg ez a távvezeték nem
szállít energiát.) Magyarország elektromos alaphálózatát az ábra szemlélteti.

Magyarország országos elektromos alaphálózata (https://www.e-villamos.hu)

A 400 kV-os országos alaphálózat csomópontjaiból indul ki az ún. főelosztó távvezetékrendszer. Ez utóbbi szintén bonyolultan összekapcsolt hálózat, aminek elosztópontjaiból 10-35
kV ún. középfeszültségű távvezetékek juttatják el az energiát a nagy ipari fogyasztókhoz, illetve
a lakossági igényeket kielégítő kisfeszültségű hálózat (230/400 V) kiindulási pontjait jelentő
transzformátor-állomásokra.
A távvezetékek rendszerének működése számos érdekes kérdést vet fel a tervezés és építés
problémáitól, az üzemeltetésig. A távvezetékek nyomvonalát az elektromos energiát előállító
erőművek földrajzi elhelyezkedése, kapacitása, valamint a fogyasztói energia igények és az
ellátás biztonsági szempontjai együtt határozzák meg. Magyarországon a távvezetékek
meghatározó része acél oszlopokra függesztett három, illetve négyvezetékes légkábel. A
kábelek szigetelés nélküli alumínium-ötvözetből készült sodronyok (az alumínium fajsúlya és
az elektromos ellenállása is kedvező). A vezetékeket egymástól és a tartóoszloptól speciális
kialakítású kerámiaelemek szigetelik el. A tartóoszlopok magassága és szerkezeti kialakítása a
nagyfeszültség értékétől (biztonsági szempontok) a terepviszonyoktól és a függesztett kábelek
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súlyától függenek. Az ábra néhány gyakran megfigyelhető oszlop-típust mutat, feltüntetve az
oszlop magasságát és a szállított nagyfeszültség értékét.
A nagyfeszültségű légkábelek nyomvonalát úgy vezetik, hogy elkerülje a településeket. A
lakott területeken rendszerint csak középfeszültségű elosztókábelek és a lakossági
kisfeszültségű hálózat található. Ilyenkor a kétféle vezetékrendszert egymástól elkülönítve
vezetik.

400-220 kV-os
nagyfeszültségű
távvezeték
oszlop

120 kV-os
nagyfeszültségű
távvezeték
oszlop

30-10 kV-os
középfeszültségű
elosztóvezeték
tartóoszlopa

Sűrűn lakott nagyvárosokban az elektromos vezetékeket földbe süllyesztve szigetelt kábeleken
vezetik. A ábrán ilyen nagyfeszültségű földkábel kötegelt vezetékei láthatók.
A távvezeték iskolai tárgyalása kedvező lehetőséget kínál arra, hogy érzékeltessük diákjainkkal
a gyakorlati műszaki feladatok összetettségét. A távvezeték kapcsán kiemeltük, hogy a
gazdaságosság szempontjából nagyon fontos, hogy minimalizáljuk a vezeték ohmos ellenállás
miatt disszipálódó energiaveszteséget (Joule-hő). Amint láttuk, a
veszteségek csökkentését szolgálja a távvezetékek nagyfeszültségen
történő üzemeltetése. A távvezetékek problémakörét azonban
tanulságos részletesebben is megvizsgálni. Az ohmos ellenállást, a
vezetékek hossza, keresztmetszete és a fajlagos ellenállása együtt
határozza meg. Ha a vezeték keresztmetszetét megnöveljük, a Joulehő ezzel arányosan csökken. A kábelek keresztmetszetének a
növelése azonban csak egy határig lehet kedvező. Ha ugyanis a
keresztmetszetet növeljük, ezzel arányosan nő tartóoszlopok közé kifeszített légkábel térfogata
és így a súlya is. Ez utóbbi fontos a tartóoszlopok teherbírásának és távolságának
meghatározásakor, azaz a kábel keresztmetszetének növelése a távvezeték fontos
költségtényező. A távvezetékek tervezésekor azonban nemcsak az oszlopok teherbírása fontos,
de a vezetékek mechanikai szilárdsága is. A vezetéknek nem csupán az oszlopok közt belógó
kábelszakasz önsúlyát kell képlékeny deformáció nélkül elbírnia, de a télen ráfagyó hó és jég
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terhelését is. (Érdekesség, hogy a jeget úgy távolítják el a kábelekről, hogy rövid ideig nagy
áramot engednek át a vezetéken, aminek hatására a vezeték kicsit felmelegszik, mire a hó és
jég leolvad.) A fémek szilárdságát, így az alumíniumét is, ötvözéssel lehet javítani. Az ötvözők
hozzáadása azonban a szilárdság javítása mellett azzal is jár, hogy megnöveli az alumínium
fajlagos elektromos ellenállását, ami viszont kedvezőtlen a felhasználás szempontjából. A
távvezetékek komplex problémakörének bemutatásával jól érzékeltethető, hogy a mérnöki
tervezőmunka több egymásnak gyakran ellentmondó követelmény egyidejű figyelembevételét,
az optimális kompromisszum megtalálását kívánja meg.

Vissza >>>

614

EI21. A lakás elektromos hálózatával kapcsolatos gyakorlati ismeretek,
érdekességek, feladatok, mérések

Az elektromos energiát lakásunkba/házunkba elektromos szolgáltató cég biztosítja, amellyel
felhasználóként szerződéses üzleti viszonyban állunk. A cég feladata az elektromos energia
biztosítása, míg a felhasználó az általa felhasznált energia ellenértékét kifizeti. Az elektromos
hálózat lakásba bevezető szakasza, a fogyasztásmérő egységgel bezáróan, a szolgáltató
tulajdona. E szakaszokon a felhasználó csak hatósági engedéllyel rendelkező regisztrált
szerelővel végeztethet átalakítást és javítást. Erre figyelmeztet a csatlakozó szekrény, a
fogyasztásmérő, illetve a fogyasztásmérőt védő kismegszakítók pecsétzárja. A fogyasztásmérő
után a lakás/ház elektromos hálózatának szakszerű kialakítása, karbantartása, hibajavítása, a
felhasználó feladata.

Amit a fogyasztásmérőről tudni érdemes
Az áramszolgáltató fogyasztásmérővel méri a háztartás
energiafogyasztását. A felhasználó igényei szerint a
szolgáltató biztosítja (tulajdonában lévő) három- vagy
egyfázisú fogyasztásmérőt, ami a felhasznált energiát KW/h
egységekben folyamatosan méri. Gyakran előfordul, hogy a
felhasználó nagyobb energiaigényű fogyasztóit (pl. nagyobb
vízmelegítő) korlátozott felhasználási időben (ún. fogyasztási
holtidőben) kedvezményes tarifával kívánja igénybe venni.
Ilyenkor a szolgáltató – a felhasználó kérésére – egy második
mérőórát is felszerel, amit időkapcsolóval szabályoz.
A fogyasztásmérő az elektromágneses indukció elvén
működik. Az eszköz alapkonstrukcióját a budapesti Ganzgyár mérnöke, Bláthy Ottó Titusz dolgozta ki és
szabadalmaztatta 1889-ben.
A fotón egy kültéren elhelyezett háromfázisú fogyasztásmérő berendezés látható. A
fogyasztásmérő számlálója mutatja az üzembe helyezés óta eltelt időben történt elektromos
energiafogyasztást kWh (kilowattóra) egységekben. Alatta látható a mérőberendezés
működését jelző forgó tárcsa, majd a műszer típusa és az áramrendszer, amire a műszert
hitelesítették (esetünkben 3×230/400V felirat jelzi, hogy az mérő háromfázisú) 5A(30A) a
névleges áramerősség (tartomány), 50 Hz a frekvencia). A következő sorban középen látható a
műszer ún. mérőállandója (150 ford./kWh) Ez utóbbi azt adja meg, hogy hány teljes fordulatot
tesz meg a forgó tárcsa 1kWh energia elfogyasztása során.
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A mérőberendezés működési elvét a vázlatos rajz mutatja.

A fogyasztásmérő műszer két vasmagos tekercsből áll, amelyek egymáshoz képest kicsit eltolt
helyzetűek és vasmagjukkal közrefognak egy könnyű, tengelyezett alumínium tárcsát. Az egyik
tekercs az ún. feszültségtekercs, ami a szinuszosan váltakozó hálózati feszültségre van
csatlakoztatva. A tekercs nagy menetszámú és nagy öninduktivitású, így a rajta átfolyó áram
kicsi, és közel 90 fokos fáziskését mutat a feszültséghez képest. A berendezés másik tekercse
az ún. áramtekercs. Ez sorban van kötve a lakás elektromos fogyasztóival. Mivel az
áramtekercs kis menetszámú és kis ohmos ellenállású, így árama megegyezik a vizsgált hálózat
eredő áramával, amit a mindenkor bekapcsolt fogyasztók határoznak meg. A feszültségtekercs
és az áramtekercs változó mágneses teret kelt, ami a tekercsek saját vasmagján túl a vasmagok
közti légrésbe benyúló könnyen forgó alutárcsában is. Az alutárcsában örvényáram alakul ki,
ami kölcsönhat mindkét tekercs változó mágneses terével. Mivel a tekercsek elhelyezése nem
pont szimmetrikus, továbbá a tekercsek változó mágneses tere nagyságában és fázisában is
eltérő, az alu-tárcsára a kölcsönhatás eredményeként forgató nyomaték lép fel és a tárcsa
forgásba jön. A tekercs gyorsuló szögsebességgel forogna, de ezt a gyorsulást folyamatos
mágneses fékezéssel kompenzálnák. A fékezést úgy oldják meg, hogy a forgó tárcsát a
tekercsekkel ellentétes oldalon permanens mágnes-patkó pólusai között vezetik át. A tárcsában
a forgást lassító örvényáramok indukálódnak. Az áramfogyasztástól függően más fordulatszám
mellett kerül egyensúlyba a tekercsek fogást gyorsító és a patkómágnes lassító hatása. Kevés
fogyasztó (kisebb áramfelhasználás) esetén a fogyasztásmérő tárcsája lassabban, több
fogyasztó bekapcsolása esetén gyorsabban forog. Az elektromos energiafogasztás a tárcsa
forgásának szögelfordulásával (a fordulatok számával) mérhető. Ez jó egyezésben van a
váltakozó áram teljesítményét, illetve munkáját meghatározó korábban tárgyalt formulákkal:
𝑃 = 𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑊 = (𝑈𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ∙ 𝑡
A feszültségtekercs forgató hatása ugyanis arányos a hálózat 𝑈𝑒𝑓𝑓 feszültségével, az
áramtekercsé arányos az fogyasztóhálózat 𝐼𝑒𝑓𝑓 áramfelvételével, a tárcsa fordulatainak száma
az idővel. Ahhoz, hogy a forgótárcsás eszközt energiamérőként használhassuk, a tárcsa
tengelyére fordulatmérő feltétet kell szerelni és a műszer által jelzet fordulatok számát egy
alkalmas kalibráló szorzó alkalmazásával energiává átszámítani. Az átszámítási szorzót a
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műszer mérőállandójának nevezik. Ezt minden fogyasztásmérő homloklapján a gyártó
feltünteti. (A fenti fotón bemutatott fogyasztásmérő mérőállandója 150 ford/kWh.)

Egyszerű gyakorlati feladatok, mérések:
Az otthoni fogyasztásmérő működésének megfigyelése, esetleg egy ehhez kapcsolt mérési
feladat érdekesebbé, életszerűbbé teszi a tanulását, mint az ismeretek egyszerű elmondása.
Már a 7-8. évfolyamos tanulók számára adhatunk egyszerű, gyakorlati házi feladatokat a
fogyasztásmérő megismerésére. A legegyszerűbb feladat, hogy olvassa le az eszközről annak
jellemző adatait. Kicsit nehezebb, de tanulságos a fogyasztásmérő működésesét és a
mérőállandó szerepét egyszerű kísérlettel alátámasztani. Kapcsoljunk le minden elektromos
fogyasztót és csak egyetlen nagyobb teljesítményű eszközt (pl. 1000 W-os hősugárzó) hagyjunk
a lakásban bekapcsolva! Mérjük meg mennyi idő alatt tesz a mérőóra tárcsája egy teljes
fordulatot, majd a fogyasztó névleges teljesítményét és az egy körbefordulás mért idejét alapul
véve számítsuk ki a mérőállandó értékét, majd a kapott eredményt hasonlítsuk össze a
fogyasztásmérő számlapján leolvasható értékkel. Hasonló, de mégis más feladat, ha leolvassuk
két egymást követő nap azonos időpontjában a fogyasztásmérő pontos állását, majd
kiszámoljuk, hogy milyen átlagos percenkénti fordulatszámmal forgott a tárcsa. (E feladat
diszkussziója jó lehetőség az átlagérték fogalmának mélyebb megértetéséhez.)

Mit mutat a villanyszámla?
A szolgáltató előre meghatározott időközönként ellenőrzi a mérőóra sértetlenségét és leolvassa
fogyasztásmérő állását. Az aktuális mérőóra-állásból levonva a megelőző leolvasás adatát,
kiszámolja az elfogyasztott elektromos energiáért és a szolgáltatás biztosításáért járó díjat. A
felhasználónak e díjtétel áfával megnövelt összegét kell kifizetni. A számítás adatait és a
fizetendő összeget a „villanyszámla” tartalmazza.
Több múltbeli felmérés igazolja, hogy a felhasználók jelentős része nehezen igazodik el a
villanyszámlán, és nem is ellenőrzi azt. Önmagában hasznos, ha megmutatjuk tanítványainknak
a villanyszámla értelmezését, de ezen keresztül fejlesztjük analitikus gondolkodásukat és a
mennyiségi következtetések kompetenciájának kialakítását is.

Fogalmazzuk meg a konkrét feladatot!
A mellékelt villanyszámlán néhány tétel hiányzik. A számla jól látható adatai alapján
határozzuk meg a befizetendő összeget! Becsüljük meg a számla adatai alapján az ingatlan
előző évi elektromos energiafogyasztását!
(Tájékoztató segédinformációk a feladathoz: a lakossági fogyasztók a felhasznált elektromos
energia és szolgáltatás árát kétlépcsős elszámolási rendszerben fizetik ki. Egy részt havi
részszámlát kapnak, ami a fogyasztás becsült értékét ellentételezi, ahol a mérőóra állását a
megelőző éves fogyasztás egy napra eső átlagos fogyasztása alapján becsülik meg. A mérőóra
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hivatalos leolvasása után a részszámlák becsült adatait összesítve és a tényleges fogyasztásnak
megfelelően korrigálva kerül sor a végső számla kiállítására.
A szolgáltató a térítési díjak vonatkozásában különbséget tesz a fogyasztók köre szerint. A
lakossági fogyasztás díjszabását az „A1” kategória jelenti. Ezen belül megkülönböztetnek egy
„A1 kedvezményes” árfolyamú fogyasztási sávot, ami az évi teljes fogyasztásból 1320 KWh
energiahatárig terjed. Ezen túli fogyasztást az „A1normál árszabás” ártételeivel számítják. Az
egységárak díjtételei a piaci viszonyoknak megfelelően kis mértékben ingadozhatnak, de
aktuális értéküket a számla „Nettó egységár és mértékegysége” rovata tartalmazza.
A részszámlán az „Induló mérőállás” rovatba az előző részelszámolás záró értékét írják be, a
záró mérőóraállás rovatot becslés alapján töltik ki. (A becslés az előző év tényleges
fogyasztásán alapul. A jelen számla becsült fogyasztása úgy kalkulálható, hogy az előző év egy
napra eső átlagfogyasztásának értékét megszorozzák a jelen elszámolási intervallum napjainak
számával.)
A részszámlán a fogyasztás becsült megosztása az A1 kedvezményezett és az A1 normál
árszabási kategóriák közt szintén a korábbi év alapján végzett becslésből származik. Ha
meghatározzuk a korábbi év tényleges energiafogyasztásának hányad része a kedvezményezett
1320 kWh mennyiség, illetve, hogy ennek mekkora az egy fogyasztási napra vonatkoztatott
értéke, megadható a kedvezményezett tarifával elszámolandó energiamennyiség becsült értéke.
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Fogyasztók áramkörökbe szervezése
A lakás elektromos hálózatának megtervezése elektromos szakember és a használó közös
munkája. A lakás használója elmondja kívánságait, hol milyen elektromos eszközöket szeretne
használni, ezek közt melyek a rögzített helyzetűek, amelyekhez falon belüli vezetéken kell
vezetni az áramot (pl. mennyezeti lámpa, klímaberendezés, konyhai mosogatógép, elektromos
tűzhely stb.), illetve hol lenne szüksége olyan dugaljakra, amikhez mobil fogyasztókat (pl.
állólámpa, zenegép, TV, háztartási gépek, porszívó stb.) tud csatlakoztatni. A 230 V-os
hálózattól függetlenül kell tervezni a lakás/ház gyengeáramú hálózatát (pl. biztonsági rendszer
érékelőinek, kameráinak vezetékei, telefon, internet-vezeték, TV-antenna, „okosotthon”
berendezéseinek vezérlőhálózata stb.) A két rendszer vezetékei nem haladhatnak azonos
kábelcsatornákban!
A tervezés fontos része az utcáról bejövő nullvezeték és a ház földelő vezetékének
összekapcsolása, továbbá a védővezeték-rendszerének megtervezése. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy föld-potenciálra kell kötni a lakás/ház kommunális vezetékeit (gáz, víz, fűtés) is. A
fogyasztók tervezett helyének és teljesítményigényének számbavétele után a szakember
feladata a fogyasztók áramkörökbe szervezése, majd a vezetékek és szerelvények helyének
kitűzése. A lakás méretétől és az energiaigényektől függően a lakás energiahálózata lehet
egyfázisú, de nagyobb energiafelhasználás esetén háromfázisú is. Az egyfázisú hálózat esetén
is indokolt azonban a fogyasztókat legalább két párhuzamos áramkörbe szervezni, így
biztosítható az, hogy egy meghibásodás esetén ne maradjon az egész lakás elektromos energia
nélkül. Hasonló megfontolásból érdemes ügyelni arra is, hogy a dugaljak is minden helységben
meg legyenek osztva a két áramkör között. Nagy fogyasztású háztartási berendezések (pl.
elektromos sütő és főzőlap) külön leválasztóval biztosított áramkört célszerű tervezni.
A tervezést követően kerül sor a vezetékhálózat kiépítésére. Itt fontos, hogy a szerelő betartsa
a szabványok előírásait, azaz a falba süllyesztett vezetékeket függőleges és vízszintes
nyomvonalakon vezesse, a falsíkok találkozási vonaltól előírt távolságú sávokban. Ennek
fontos szerepe lehet, ha valamely falon belüli zárlat helyét kell megtalálni és feltárni, de fontos
azért is, mert így a későbbiekben jó eséllyel elkerülhető, hogy egy kép vagy polc rögzítésére
falba fúrt lyukkal eltaláljuk a villanyvezetéket.

A falba süllyesztett kábelek, kapcsolók,
dugaszoló aljzatok szabályos
elhelyezési rendje

619

Nem kevésbé fontos a vezetékek (fázisvezeték, nullvezeték, földvezeték egyezményes
megkülönböztetése a huzalok színes műanyag-szigetelése által. A megegyezés szerint a
fázisvezeték színe fekete, a nullvezetéké barna, a földé sárga-zöld sávos.

Elosztó- és biztosító tábla a lakásban
A lakásba/házba bejövő központi vezetékek árama a fogyasztásmérőn áthaladva az
elosztószekrényben kerül szétosztásra a tervezett áramköröknek megfelelően. Az
elosztószekrény homlokfelületén, könnyen hozzáférhető helyen kap helyet az egyes áramkörök
biztonsági kismegszakítóinak („biztosítékainak”) sora.

Elosztódoboz előlapja; balról: kézi leválasztó kapcsoló, majd kismegszakítók sora

Az áramkörben fellépő túláram esetén a biztosíték/ kismegszakító feladat az, hogy megszakítsa
a meghibásodott áramkört a lakás hálózatáról, mielőtt még a hiba a hálózatban komoly
károsodást okozhatna. Az ilyen túláram tipikus oka kétféle lehet: zárlat, illetve túlterhelés.
Zárlatról akkor beszélünk, ha valamely fázisvezeték és a nullvezeték közvetlen érintkezésbe
kerül (rövidzár) és ennek következtében az áramerősség hirtelen sokszorosára nő.
Túlterhelésről van szó, ha az áramkörbe kötött fogyasztó összesített árama meghaladja azt az
áramértéket, amire a hálózatot tervezték, és amihez a vezetékek keresztmetszetét
megválasztották. A túlterhelt vezeték melegszik, ami a vezetékek szigetelésének öregedését,
súlyosabb esetben átégését eredményezheti, és így előbb-utóbb zárlathoz vezet.
Az elektromos hálózat biztonsága megkívánja, hogy mindkét hiba ellen védjük a lakásunk
áramköreit. Biztonsági előírás, hogy lakásunk minden áramkörét külön biztosítsuk, azaz ún.
„kismegszakító” beiktatásával védjük a zárlat és a túlterhelés ellen. A kismegszakítóknak több
különböző típusa van, és mindegyiken feltüntetik az áramrendszert, amihez alkalmazható és azt
a maximális áramerősséget, ami fölött az eszköz megszakítja az áramkört.
A kismegszakítót az elosztódoboz után két csavarral sorosan kötjük be a kiválasztott
áramkörbe. Ha a biztosító egység billenő kapcsolója felső állásban van, az áramkör terhelésétől
függő áram átfolyik a biztosító egységen. Ha az áram egy kritikus felső értéket meghalad
leválasztó automatikusan megszakítja az áramkört, és a billenőkapcsoló alsó helyzetbe kerül és
a lakás érintett áramkörében nem folyhat áram. A kismegszakító egység egyaránt véd zárlat és
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túlterhelés hatásai ellen. Ha az abnormális áramnövekedést okozó hibát kijavítottuk, a kapcsolót
kézzel visszabillentettük felső állásába, az áramkört újra üzembe helyeztük.
A kismegszakító működése az áram mágneses hatásán, illetve hőhatásán alapul. Az eszköz
szerkezetét és működését a kismegszakító mellékelt oldalnézeti rajza szemlélteti. Az ábra a
kismegszakító lekapcsolt állapotát mutatja. A rajz feltünteti és meg is nevezi az egyes
alkatrészeket. A bekapcsolt leválasztón átfolyó áramot vezető szerkezeti elemeket vastag fekete
vonal emeli ki.
A biztonsági kismegszakító szerkezeti vázlata

A kismegszakító egység a felső és az alsó csatlakoztatón keresztül sorosan illeszkedik az általa
védett áramkörbe. A felső csatlakozón bejövő áram átfolyik egy vasmagos elektromágnes
tekercsén, ez biztosítja az áramkört zárlat okozta hirtelen áramerősség-növekedés esetén. A
mágneses tér erejét a tekercs áramának erőssége szabja meg. Ha az áram, illetve a mágneses tér
egy kritikus értéket meghalad, a vasmag felrántja a kilincsmű nevezetű egységet és ezzel
eltávolítja egymástól a mozgó és álló érintkezőket. (az ábra épp ezt az állást mutatja). A túláram
elleni biztosítást az érintkezők egy bimetáll-lemezből kialakított része (ikerfémes hőkioldó)
adja. Az áram hatására túlmelegedő bimetáll meghajlik és ezáltal szakítja meg az áramkört.
Újbóli üzembe helyezéshez a kart felső helyzetbe kell átbillenteni. Ilyenkor az ún. kilincsmű és
a hozzá rögzített alkatrészek (pl. elektromágnes) lefelé mozdul el és a mozgó érintkezőt
rászorítja az álló érintkezőre. hozzá rögzített kengyel lenyomja a mozgó érintkezőt és zárja az
áramkört.
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Elektromos háztartási eszközök fogyasztása: mérések, becslések, az észszerű
energiatakarékosság lehetősége

Egy átlagos lakásban rendszerint 16 A-es hálózati biztosítékot használnak. Ekkor a háztartásban
egy áramkörről kivehető teljes teljesítmény:
𝑃 = 220𝑉 ∙ 16𝐴 = 3520𝑊
A táblázat néhány háztartási eszköz tipikus teljesítményét tartalmazza. A táblázatból
kiolvashatjuk, hogy például a vasalóval együtt nem ajánlatos vízforralót használni, mert az
áramkörben fellépő áram erőssége meghaladja a 16 A-t, és emiatt lecsapja a biztosítékot.
Megjegyezzük, hogy a legtöbb modern biztosíték néhány percig a névleges értékénél nagyobb
áramerőséget is átenged, ezért a vízforraló együttes használata a vasalóval nem jelent általában
gondot.
porszívó

1200 W – 2300 W

mosógép

600 W – 1000 W

mosogatógép

600 W – 1000 W

vasaló

1800 W – 2600 W

vízforraló

2000 W – 2400 W

(elektromos) sütő

2000 W – 3500 W

Manapság olcsón lehet beszerezni konnektorba illeszthető digitális teljesítménymérő
készüléket, amivel a háztartási eszközeink fogyasztása méréssel is meghatározható.
Az eszköz a hálózati dugaszoló aljzatba
csatlakoztatható, és rajta is található egy
szabványos
földelt
konnektor,
a
vizsgálandó
fogyasztó
villásdugója
számára. A teljesítménymérő a hálózati
elektromos energiát a rá csatlakozó
fogyasztóhoz továbbítja, miközben méri a
hálózati feszültség értékét, frekvenciáját, a
fogyasztó felé továbbított áram erősségét.
Az eszköz dobozában lévő elektronika ezekből az adatokból kiszámítja a fogyasztó
teljesítményét, az üzemidő alatt felhasznált elektromos energiát és az elektromos energia
egységárának beírása után az elfogyasztott energia költségét is. A mért, illetve számított értékek
a teljesítménymérő digitális kijelzőjén jelennek meg. Az eszköz jól felhasználható egyéni
mérésekre akár otthon akár az iskolában. Az elvégzett mérések alapján tudatosodhat a
diákokban a mindennapi élet energiaigénye, az energiatakarékosság fontossága.

Vissza >>>
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ELEKTROMÁGNESES
REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK
TANÍTÁSA
9. Elektromágneses rezgések
10. Elektromágneses hullámok
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BEVEZETÉS
Az elektromágneses rezgések és hullámok a klasszikus elektrodinamika záró témája. Tanításuk
nehéz, de elkerülhetetlen, hiszen a mindennapjaink gyakorlatában fontos szerepet játszanak. A
tanítási problémák oka az, hogy a témakör mennyiségi tárgyalása magasabb szintű matematikát
és fejlett absztrakciós gondolkodást kíván. Különösen nehézzé teszi a téma feldolgozását az,
hogy az aktuális NAT szerint a kötelező fizika a gimnáziumokban már a 10. osztállyal
befejeződik, és a befejező két évben csak fakultációs órakeretben, az érdeklődők számára
folytatódik. Ebből következik, hogy a témakör tanítását meg kell osztani a kötelező alapszintű
kurzus és a felsőoktatást előkészítő fakultatív oktatás között. A tartalmak megosztása a két szint
között a helyi adottságok, igények figyelembevételével iskolai szinten oldható meg.
Alapszinten a témát kísérleti tapasztalatokra támaszkodva szemléletes képekkel, döntően tanári
magyarázatokkal lehet feldolgozni. Az elektromágneses hullámok tanításának megtervezésekor
sajnos a tudományos megismerés történeti útját sem tudjuk követni. A történeti út általában
azért követhető sikerrel az oktatásban, mert többnyire induktív jellegű és jól illeszkedik az
iskolai ismeretszerzés útjához. Az elektromágneses hullámok tudományos megismerése
azonban csak kezdetben haladt ezen a hagyományos úton. Az elektrodinamika törvényei (az
elektrosztatika, magnetosztatika, egyenáramok, elektromágneses indukció és váltóáramok
témakörében) kísérleti tapasztalatokra épülve fogalmazódtak meg. A törvényrendszert
összefoglaló Maxwell-egyenletek azonban azzal váltak egységes, az elektromágnesség teljes
témakörét leíró elméletté, hogy Maxwell intuitív úton kiegészítette a IV. törvényt az eltolási
áram bevezetésével. Az eltolási áram bevezetése döntő jelentőségű volt az elektromágneses
hullámok szempontjából. Az elektromágneses hullámok létére ugyanis a Maxwelltörvényekből matematikailag lehetett következtetni, sőt az egyenletekből az is adódott, hogy az
elektromágneses hullámok vákuumbeli terjedési sebessége megegyezik a fénysebességgel.
Maxwell elmélete tehát – a fizika történetében szokatlan módon - megelőzte a kísérleti
tapasztalatokat. Az elektromágneses hullámok kísérleti kimutatása csak Maxwell halála után
sikerült Heinrich Hertznek. A fizika történetben tehát az elmélet a kísérlet előtt járt. A hullámok
felfedezése deduktív úton történt. A középiskolai tanítás szempontjából tehát a történeti út nem
követhető. lehet meghatározó. Az elektromágneses hullámok alapszinten csak a jelenségekből
kiinduló induktív módszerrel taníthatók.

A tanítás induktív útja
Az elektromágneses sugárzás létezésének kísérleti igazolása és a sugárzás
hullámtulajdonságainak kimutatása Heinrich Hertz érdeme. Munkáját elsősorban az
nehezítette, hogy sem a hullámok kibocsátására, sem észlelésére nem álltak rendelkezésre
kísérleti eszközök. Hertz az elmélet számítások eredményeiből kiindulva maga találta meg az
alkalmas kísérleti módszert és építette meg a berendezést, majd rendkívüli gondosságot igénylő
precíz mérésekkel igazolta a sugárzás hullámtulajdonságait.
Az elektromágneses hullámok középiskolai tanítása során Hertz nyomdokán haladhatunk.
Helyzetünk azonban lényegesen könnyebb, mert az elmúlt század technikai fejlődésének
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eredményeként könnyen kezelhető, iskolai demonstrációs célra kifejlesztett eszközök állnak
rendelkezésünkre. A nehezebb feladatot a kísérletek értelmezése jelenti.
A korábbiakban tárgyalt különböző hullámok között (víz-, hang-, fényhullámok) sajátságainak
megfigyelését a jelenségek és értelmezését megkönnyítette a jelenségek közvetlen érzékszervi
észlelése. Az elektromágneses hullámokra vonatkozóan közvetlen érzékszervi
tapasztalatszerzésre nincs módunk.
A tanításuk során a korábbiakban megismert
hullámjelenségek és fogalmak analógiájára építhetünk. Arra törekszünk, hogy kísérleteinkben
a tanulók felismerjék a korábbihullámkísérletek jelenségeit, magyarázatainkhoz a korábbiakban
már kialakított fogalmakat, jelöléseket használjuk. érdemes figyelembe vennünk azt is, hogy az
elektromágneses hullámokra vonatkozóan a diákoknak hétköznapi fogalmaik, és ismereteik is
vannak, bár ezek rendszerint nem pontosan fedik a fizika precíz fogalmait, és általában
rendezetlenek. Bizonytalan, de sokoldalú és változatos előzetes ismeretet jelenthet a médiákból
szerzett tudás és az otthoni eszközök, televízió, rádió, mobiltelefon, internet stb. működtetése
során nyert tapasztalat. A sokféle előismeret segítheti, de gátolhatja is az elektromágneses
hullám fizikai fogalmának kialakítását és leírását. Minden tanárnak előzetesen fel kell mérni,
hogy az adott tanulócsoportban milyen korábbi iskolai és más korábbi ismeretekre
támaszkodhat, és milyen mélységig mehet el a témakör tanításában.
Az elektromágneses hullámok tanítása, amit a korábbi elektromosságtani ismertekre és a
mechanikai, hangtani (esetleg hullámoptikai) fogalmakra építünk, csak akkor lehet sikeres, ha
a helyi tantervben az tanítási gyakorlatunkban már előre figyelünk a későbbi kapcsolódásokra.
A tantervben az elektromágneses rezgés fejezetet célszerű közvetlenül a hullámok tárgyalása
elé beilleszteni. Az elektromágneses rezgéseket szoros analógiákkal kötjük a mechanikai
rezgésekhez. A későbbiekben hasonlóan járunk el, amikor elfogadtatjuk a diákokkal, hogy az
elektromágneses hullámok esetén is lokálisan keltett zavar, rezgés terjed ki a térbe. A
tananyagnak ez a felépítése feltételezi a mechanikai rezgések és hullámok korábbi részletes
átgondolását Az elektromágneses rezgőkör tárgyalásakor kulcskérdés a rezonancia és a
rezgőkör sajátfrekvenciájának világos megértetése. Erre támaszkodva tárgyaljuk majd az
elektromágneses hullámok kibocsátását és vételét, az antennák tulajdonságait.
Megjegyzés:
-

Komoly tantervi kérdés, hogy általában az elektromágneses hullámokkal vagy a
fénytannal foglalkozzunk először. A fizikai fénytan előre vételét indokolja, hogy
bővelkedik a hullámtulajdonságokat illusztráló egyszerű kísérletekben, így a
mechanikai hullámok mellett alkalmas a hullámfogalom mélyebb kiépítésére. Ilyen
sorrend esetén azonban a fényhullám besorolása az elektromágneses spektrumba üres
közlés, hiszen a diákok még nem ismerik az elektromos és mágneses tér hullámait.

Az elektromágneses hullámok alapszintű induktív tárgyalása során a hullámok kibocsátásának
és terjedésének a folyamatait matematikai leírás nélkül, kísérletek tapasztalataira építve és a
Faraday-féle erővonalképre támaszkodva szemléletes képekkel, döntően tanári közléssel
értelmezhetjük. A hullám-terjedés tárgyalása során a szabadon terjedő hullám elektromos és
mágneses terének animációját, a kétféle hullám azonos fázisú változását mindenképpen
érdemes bemutatni. Matematikai leírásként esetleg a síkhullám hullámfüggvényét írhatjuk fel,
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amennyiben a mechanikában, illetve a fénytanban már tárgyaltuk. Már az alapszintű tanításban
meg kell találnunk a gyakorlati alkalmazások tárgyalásának arányát és szintjét is. Az
elektromágneses hullámokra épülő technikai eszközök, tanórai használata és ismertetése óriási
motivációs erőt jelenthet a diákok fizika iránti érdeklődésének felkeltésében, ugyanakkor az
egyre újabb és újabb eszközök működésének megértése és az eszközök használatának
megtanulása kihívás a tanár számára is.
Az emelt szintű osztályokban az alapszintű ismereteket bővítjük ki. Az elektromágneses
hullámokat kapcsoljuk az elektromágnességet egységbe foglaló Maxwell-törvényekhez. Tanári
szemmel nézve a tananyag tervezésekor mindig a Maxwell-egyenletek tartalmi követését
érdemes szem előtt tartani. Szem előtt tartani, de többnyire nem kimondani! A tanításban a
kísérletekre támaszkodó bevezetés és az erővonalkép szemléletes kialakítása, és animációk
segítségével vizuálissá tétele lehet a sikeres módszer. A kísérleti tárgyalás, az erővonalképekkel
való szemléltetés, és a matematikai leírás a tanulócsoport előismereteitől, kognitív
képességeitől és nem utolsó sorban a tanításra szánható időtől függően sokféle módon és
arányban elegyíthető.
A tananyag feldolgozását azonban úgy kell tervezni, hogy a fogalmi kompromisszumok,
az elhallgatások és egyszerűsítések mindig nyitva hagyják a lehetőséget az általános
törvények felé.
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9. AZ ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK
9.1. Az elektromágneses rezgés, rezgőkör
A mechanikai rezgések tárgyalását jelenség bemutató kísérlettel kezdtük. A rugón rezgő test
mozgásának megfigyelése, majd a kitérés-idő függvény felvétele után meghatároztuk a mozgás
jellemző paramétereit és felírtuk a kitérés-idő függvény matematikai alakját. Az
elektromágneses rezgések esetén hasonlóan járunk el. Feladatunk annyiban nehezebb a
mechanikai rezgés tárgyalásához képest, hogy az elektromágneses rezgések megfigyelése
szabad szemmel nem, csak műszerek segítségével lehetséges. Lényeges könnyítést jelent
azonban az, hogy könnyen felismertethetjük a hasonlóságot a mechanikai rezgésekkel, így az
analógiás gondolkodás már csak a korábbi ismeretek megfelelő átvitelét jelenti.
Az elektromágneses rezgések bevezető kísérletét az ábra kapcsolási rajza szerint állítjuk össze.
A kapcsolás két függetlenül működtethető áramköri részből áll, a két áramköri részt kétállású
ún. morse-kapcsoló köti össze. Ha a kapcsolót a 1 jelű állásba billentjük, a U0 elektromotoros
erejű telep sarkai közé kapcsoljuk a kapcsolás középső ágában lévő C kapacitású kondenzátort.
Bekapcsoláskor a kondenzátor elé kapcsolt középállású árammérő műszer mutatója hirtelen
kilendül, majd visszatér egyensúlyi helyzetébe. A kondenzátor sarkai közé kapcsolt
feszültségmérő műszer kezdetben 0 V feszültséget jelez a lemezek közt. Bekapcsolás után a
feszültség gyorsan nő, majd U0 feszültséget mutatva megállapodik. Ha a kondenzátor
kapacitása és tekercs induktivitása megfelelően nagy, a feszültségmérő nagy belső ellenállású,
az árammérő ellenállása viszont elhanyagolhatóan kicsi, akkor a kondenzátor feltöltésének
időbeli folyamatát a műszerek érzékletesen mutatják. Billentsük át ezután a kapcsolót a 2-es
állásba! Ezzel a telepet lekapcsoljuk és egyúttal a kondenzátorral párhuzamosan kapcsoljuk az
összeállítási rajz jobb oldalán látható indukciós tekercset. Az átkapcsolást követően a
kondenzátorlemezek feszültsége és a tekercsen átfolyó áram periodikus-ide-oda ingadozást
mutat, majd mindkét műszer mutatója az egyensúlyi zérus helyzetben állapodik meg. A
kísérletet
többször
ismételve megfigyelhető,
hogy
a
műszerek
maximális
kitérése
gyorsan
csökken
(csillapodik) a periodikus
ismétlődés során, továbbá,
hogy a feszültség és áram
váltakozása kb. 90o-os
fáziskülönbséget mutat.

9.1. ábra: Elektromágneses rezgések - kísérlet
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Megjegyzés:
-

A bevezető kísérlet mutatóval rendelkező műszerek alkalmazása esetén látványos.
Ahhoz, hogy a mutatók követni tudják a feszültség és az áram változását, az
elektromágneses rezgés frekvenciája lassú kell, hogy legyen. Ezért a kísérlet
bemutatásához nagy kapacitású (𝐶 ≈ 10 − 100 𝜇𝐹) kondenzátorra és nagy
induktivitású (nagy menetszámú, kis ohmos ellenállású, zárt vasmagon lévő) tekercsre
van szükség.

-

Ha a rezgésidő elegendően nagy, a műszerek kitérésének időbeli változását a
korábbiakban már ajánlott, Mozaweb által forgalmazott, „LabCamera” számítógépes
videoanalizáló rendszer (https://www.mozaweb.hu/) „Univerzális naplózó”
programjával – a kitérés-idő grafikonokat kirajzoltatva – mennyiségileg is
kiértékelhetjük.

9.2. Az elektromágneses rezgés energetikai elemzése
A kísérletet megfigyelve adódik a hasonlóság a rugón szabadon rezgő test csillapodó
mozgásával. E hasonlóság alapján a párhuzamosan kapcsolt kondenzátorból és indukciós
tekercsből álló kapcsolást párhuzamos rezgőkörnek, magát a váltakozó irányú töltésmozgással
járó rezgést szabadon csillapodó elektromágneses rezgésnek nevezzük. Az elektromágneses
rezgés azért csillapodik, mert a rezgőkör vezetékeinek ohmos ellenállása van. (A későbbiekben
kiderül majd, hogy a csillapodásban szerepet játszhat a sugárzási veszteség is.) A helyzet
nagyon hasonló a rugó rezgéséhez, ami szintén előbb utóbb leáll. Ha az elektromágneses
rezgőkör ohmos ellenállása csökken, a rezgés lecsengése lassúbb. Ideális rezgőkör az, aminek
ohmos ellenállása zérus. Az ilyen rezgőkörben elindított elektromágneses rezgések nem
csillapodnak.
A következő tanári feladat az elektromágneses rezgés jelenségének megértetése, a megfigyelt
periodikusan váltakozó áram és feszültségviszonyok elemzése. Tekintsük a csillapodó rezgés
egy periódusát! A folyamatot a feszültség és az áram változását alapul véve célszerű
szakaszokra bontani és ábrákon szemléltetni. Az egyes szakaszok értelmezésénél az előzetes
elektrodinamikai ismeretekre támaszkodunk. Az ábrákon a rezgőkör kondenzátorának töltését,
a kondenzátor és a tekercs előjeles feszültségét, továbbá a körben folyó áramot tüntettük fel az
egyes szakaszokban. A töltött kondenzátor elektromos terét a térerősség vonalak, az áramjárta
tekercs mágneses terét az indukcióvonalak jelzik.
a) A kísérlet indításának pillanatában a kondenzátor töltése, és ebből adódóan feszültsége
𝑄

(𝑈 = 𝐶 ) maximális, de áram még nem folyik a rezgőkörben (𝐼 = 0).

Qmax
𝑈𝑚𝑎𝑥 =

𝐼=0

𝑄𝑚𝑎𝑥
𝐶

L

C
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b) A kondenzátor és a tekercs összekapcsolásakor megindul a kondenzátor kisülése a
tekercsen keresztül. A kisülés azonban nem hirtelen nagy áramlökéssel történik, hanem
változó áramerősségű elhúzódó folyamatként. Ennek az az oka, hogy a kondenzátor
áramot indító feszültségével szemben a tekercsben ellentétes polaritású indukciós
𝑑𝐼

felszültség (𝑈𝑖 = −𝐿 𝑑𝑡) lép fel. Az áramot ettől kezdve a kondenzátor pillanatnyi
töltésével arányos feszültség és a tekercsben indukálódó feszültség együtt határozza
𝑄

𝑑𝐼

meg, a két feszültség értéke pillanatról pillanatra egyensúlyt tart (𝐶 = −𝐿 𝑑𝑡).

𝑈=

Q

𝑄

𝑈𝑖 = −𝐿

𝐶

∆𝐼
∆𝛷
=−
∆𝑡
∆𝑡

𝐼=

∆𝑄(𝑡)
∆𝑡

c) Bár az indukált feszültség akadályozza az áram növekedését, az mégis folyamatosan nő
mindaddig, míg a kondenzátor el nem veszti teljes kezdeti töltését. Ebben a pillanatban
az áram pillanatnyi értéke maximális.

𝑈=

𝑄
𝐶

𝑈𝑖 = −𝐿

=0
𝐼=

∆𝐼𝑚𝑎𝑥
=0
∆𝑡

∆𝑄(𝑡)
= 𝐼𝑚𝑎𝑥 > 0
∆𝑡

d) Mivel a korábbiakban a kondenzátorra vitt töltések elfogytak, az áramnak le kellene
állni, ezt azonban a mindenkori áramváltozás ellen fellépő indukciós feszültség
megakadályozza. A tekercsben indukálódó feszültség tehát polaritást vált, úgy tartja
fenn az előbbi áramirányt, hogy a kondenzátor eredetileg negatív (alsó) lemezét
pozitívra kezdi feltölteni. Az áram iránya még változatlan marad, erőssége azonban
fokozatosan csökken. A kondenzátor felső lemeze ugyanekkor egyre inkább a
negatívvá válik. Ennek megfelelően a kondenzátor feszültsége is ellentétesre vált a
kiindulási helyzethez képest, és ennek a feszültségnek a nagysága egyre nő.
𝑄

𝑑𝐼

(− 𝐶 = 𝐿 𝑑𝑡)
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𝑈𝑖 = 𝐿
𝑈=

−𝑄
<0
𝐶

𝐼=

∆𝐼𝑚𝑎𝑥
∆𝑡

−∆𝑄(𝑡)
<0
∆𝑡

Amikor az áramerősség zérusra csökken, az indukált feszültség és a kondenzátor
feszültsége ellentétes előjelű és maximális.

𝑈𝑚𝑎𝑥

∆𝐼

−𝑄𝑚𝑎𝑥
=
<0
𝐶

𝑈𝑖 = −𝐿∆𝑡 = −𝑈𝑚𝑎𝑥
𝐼=0

A folyamat ezután folytatódik fordított irányban a negatív töltésmaximummal induló
feltételnek megfelelően.
A rezgőkör működését energetikai megközelítésben is célszerű megfogalmazni. Referenciaként
a rugón rezgő test energetikai tárgyalása szolgál. A mechanikai rezgés a rugó megfeszítésével
1

indul. A megfeszített rugó potenciális energiával (𝐸0 = 2 𝐷𝑥 2 ) rendelkezik. A rugót elengedve
a hozzá kapcsolt m tömegű test mozgásba jön. A rugó potenciális energiája csökken, a test
sebessége és így mozgási energiája növekszik. Amikor a test áthalad a rezgés egyensúlyi
helyzetén a rugó energiája zérus, a test kinetikus energiája maximális. Ideális –
energiaveszteség nélkül működő rugó esetén a rugó kiindulási potenciális energiája teljes
egészében a test mozgási energiájává alakul. A mozgó test, tehetetlensége miatt túlfut az
egyensúlyi helyzeten. Itt sebessége és kinetikus energiája csökken és az energia átalakul az
újból megfeszülő rugó potenciális energiájává.
Az elektromágneses rezgőkörben hasonló energetikai változások történnek. A rezgőkör
feltöltött kondenzátora a megfeszített rugóhoz hasonlítható. A kondenzátor (illetve a benne
kialakult elektromos mező) elektromos energiája (𝐸𝐶 =

𝐶𝑈 2
2

) tartja működésben az

elektromágneses rezgőkört. Az elektromos tér felgyorsítja a körben lévő töltéseket és áramot
kelt. Amikor a kondenzátor töltése, illetve a kondenzátor feszültsége zérusra csökken, a körben
folyó áram maximális értékű lesz. A kondenzátor elektromos energiája az áram hatására az
önindukciós tekercsben kialakuló mágneses tér energiájává (𝐸𝐿 =

𝐿𝐼 2
2

) alakul. A változó

mágneses tér hatására indukálódó elektromos feszültség fordított polaritással ismét feltölti a
kondenzátort, és folyamat fordított irányban ismétlődik meg.
A mechanikai rezgés és az elektromágneses rezgés fázisokra bontott energetikai párhuzamba
állítását illusztrálja az ábra.
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9.2. ábra: Elektromágneses rezgés és mechanikai rezgés energetikai párhuzama

Az elmondottak alapján megfogalmazhatjuk a mechanikai rezgés és az elektromágneses rezgés
alapvető energetikai hasonlóságát: mindkét rezgés lényegi tulajdonsága, hogy periodikusan
ismétlődve kétféle energiafajta alakul át egymásba. A mechanikai rezgés során a rugalmas
1

1

potenciális energia (2 𝐷𝑥 2 ) alakul kinetikus energiává (2 𝑚𝑣 2 ), majd az utóbbi vissza
rugalmas energiává. Az elektromágneses rezgés esetén a töltött kondenzátor elektromos
energiája (𝐸𝐶 =

𝐶𝑄 2
2

) alakul át az töltésmozgás (áram) által gerjesztett tekercs (𝐸𝐿 =

𝐿𝐼 2
2

)

mágneses energiájává, majd ez utóbbi vissza elektromos energiává. Az energiák egymásba
alakulásának periódusideje mindkét esetben a rezgő rendszer jellemző paramétereitől függ. A
𝑚

rugón rezgő test rezgésidejét a D rugóállandó és a test m tömege határozza meg: 𝑇 = 2𝜋√𝐷

A veszteség nélküli LC elektromágneses rezgőkör periódusideje a kondenzátor kapacitásától és
a tekercs önindukciós együtthatójától függ:
𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶

Thomson-képlet

Megjegyzés:
-

Alapszinten tanuló osztályokban az elektromágneses rezgések alapjelenségének
bemutatása mellett a jelenség kvalitatív értelmezésére fókuszálunk, kiemelve a rugón
rezgő test és az elektromágneses rezgések energetikai analógiáját.

-

A Thomson-féle képletet közöljük, hogy ezzel is hangsúlyt adjunk, annak, hogy a rezgés
„sajátfrekvenciáját” a rezgő rendszert jellemző saját paraméterei határozzák meg.

Emelt szinten célszerű az elektromágneses rezgésekre vonatkozó fenti alapismereteket bővíteni,
kiegészíteni. Ezen a szinten az elektromágneses rezgőkör működésének kvalitatív értelmezésén túl,
annak kiegészítéseként, a mennyiségi leírásra is törekszünk. Kiegészítésként tárgyaljuk a csillapítatlan
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elektromágneses rezgések előállításának módszerét (Meissner-féle visszacsatolás), továbbá az
elektromágneses kényszerrezgés és rezonancia jelenségét is.

Az elektromágneses rezgések
középiskolában (ERH1.)

mennyiségi

tárgyalása

a

(emelt szintű kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Elektromágneses kényszerrezgés és rezonancia (ERH2.)
(fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Csillapítatlan elektromágneses rezgések előállítása Meissner-féle
visszacsatolással (ERH3.)
(fakultatív kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Elektromágneses rezgések frekvenciájának nagypontosságú
stabilizálása – a kvarcóra működése (ERH4.)
Részletek >>>
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10. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK
A középiskolában az elektromágneses hullámok tanítása a tantervi keretektől függően több
szinten képzelhető el, minimális célként a következő tények elsajátíttatását érdemes kitűzni:
▪

▪
▪
▪
▪

Az elektromágneses hullám terjedéséhez idő szükséges, kibocsátása után, hatása nem
azonnali, hanem idő kell ahhoz, hogy valahova elérjen. Az elektromágneses hullámok
vákuumban fénysebességgel terjednek. Az elektromágneses hullámok „megérkezését”
az jelzi, hogy az adott pontban lévő töltésre erő hat.
Az szabad elektromágneses hullámban az elektromos és a mágneses tér (elektromos
térerősség és mágneses indukcióvektor) hulláma terjed.
Az elektromágneses hullám térbeli transzverzális hullám. Terjedéséhez közeg nem
szükséges.
A hullámforrástól távol az elektromágneses hullámok síkhullámnak tekinthetők.
Az elektromágneses hullámokat a gyorsuló töltések mozgása kelti.

A fenti alapvető ismeretek a tanítás különböző szintjein különböző mélységű
megfogalmazásban jelennek meg, Fontos azonban szem előtt tartani, hogy amikor bevezető
vagy középszinten tudatosan kissé pongyolán fogalmazva jelenítünk meg ismereteket, azzal ne
gátoljuk a későbbiekben mélyebb megértésre vezető pontosítást.

10.1. A tanítás szintekre bontása
A fizikatanítás jelenlegi tendenciái szerint a középiskolások kötelezően csak szűk órakeretben
széles tartalmú, de gyakorlatilag csak verbális szintű alaplapismereteket tanulnak, amit néhány
alkalmazási példa színesít. Itt a fizika mélyebb megértését és kvantitatív leírását kevéssé tudjuk
megkövetelni. Az alapfizika a középiskola alsó két osztálya után befejeződik. A fizika
törvényeit mélyebben tárgyaló tanulmányokat a középiskolákban csak a fizikát továbbtanulási
szempontból választó diákok folytatnak. Ennek lehetősége a középiskola két évfolyamára
koncentrálódik, ahol az óraszámok magasabbak. Az így kialakult „két lépcsős” képzés, azt
kívánja, hogy a szaktanár a két szint tantervi programját úgy építse egymásra, hogy az alapozó
szintű tudás önmagában is megálljon, de egyúttal megalapozza a magasabb szintű
tanulmányokat. Ez az oktatásszervezés hasonló a korábbi évtizedben is alkalmazott spirális
tantervi gyakorlathoz. Az elektromágneses hullámok tanítása során két középiskolai szint ad
keretet a gimnáziumi helyi tantervének elkészítéséhez. A következőkben az elektromágneses
hullámok tanításának kétszintű tartalmi és módszertani tárgyalásával foglalkozunk.

Jelenségbemutatás alapvető szerepe
A fizikát kis óraszámban tanuló osztályokban sokat nem tervezhetünk, és az ismeretanyagot
nagyrészt tanári közléssel kell átadni. A cél a különböző frekvenciával rendelkező
elektromágneses hullámok elnevezésének ismerete, illetve a különböző frekvenciájú hullámok
jellemzőinek megkülönböztetése és a gyakorlati alkalmazásuk alapszintű ismerete. A leíró
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ismereteket, mikrohullámokkal végzett kísérletekre alapozva, a hullámtulajdonságok (törés,
visszaverődés, interferencia, elhajlás és polarizáció) megmutatásával kell elmélyíteni. A
hullámtulajdonságok kísérleti tárgyalásával az ismeretanyagot beágyazzuk a hullámtan
általános keretei közé. A tanulócsoport előzetes tudásától függ, hogy motivációként mennyire
foglalkozunk az elektromágneses hullámok keletkezésével és a technikából ismert
alkalmazásaival.
Az elektromágneses hullámok kísérleti bevezetését követően a hullám szemléletes képével (az
egymásra merőlegesen hullámzó elektromos és mágneses tér képi bemutatásával) tehetjük
teljessé az alapszintű ismeretanyagot. Természetesen tanári közlésként el kell mondani, hogy
az elektromágneses hullámok vákuumban fénysebességgel terjednek. Ehhez kapcsolódva
hangsúlyoznunk kell, hogy az elektromágneses hullámok terjedéséhez nem szükséges hordozó
közeg. A témakör alapszintű tanításához tartozik az elektromágneses hullámok spektrumának
a tanulók hétköznapi ismereteire támaszkodó rendszerezett áttekintése.
A jelenségbemutatásra épített alapismeretek, néhány alkalmazási példával kiegészítve a fizika
iránt nem érdeklődő, esetleg azt kifejezetten elutasító osztályokban elfogadható minimum. A
vegyes érdeklődésű vagy kifejezetten reál beállítottságú osztályokban azonban a tanár a
középiskola alsóbb évfolyamain sem elégedhet meg ennyivel. Fontos, hogy annak szem előtt
tartásával dolgozza fel az alapszintű tananyagot, hogy a szakirányban továbbtanulni
szándékozó diákok későbbi kiegészítő óráin ezekre az alapismeretekre építeni lehessen.
Alapszinten nem számíthatunk arra, hogy a diákok fogalmai a fizika elvi tisztaságának szintjén
pontosak és lesznek. Arra azonban kell törekednünk, hogy a gyakran ismeretterjesztő szintű
tananyag ne vezessen tévképzetek keletkezéséhez és alkalmas legyen, a gyakorlati
alkalmazások közelítő és érthető magyarázatára.

Jelenségekhez kapcsolódó kvalitatív magyarázatok
Az elektromágneses hullámok keltésének magyarázatát és terjedési mechanizmusát
matematikai formulák nélkül is értelmezni tudjuk, ha az elektromágneses rezgésekből kiindulva
a rezgőkör „kinyitásával” vezetjük be a hullámokat. A kondenzátorból és tekercsből álló
rezgőkör elektromos és mágneses erővonalképét a kinyíló kondenzátor különböző helyzetében
megbeszélve eljuthatunk a dipólantenna sugárzásáig, a róla leszakadó hullámok elképzeléséig.
Az antennáról leszakadó hullámok magyarázataként, kvalitatív szinten, ki kell mondani, hogy
a változó elektromos tér körül örvényes mágneses tér keletkezik. Ezt a legegyszerűbben a
változó mágneses tér körül keletkező örvényes elektromos tér analógiájaként tárgyalva tehetjük
meg. A hazai oktatásban ezt a képet hosszú idő óta felhasználjuk a tanításban. Alkalmazását
még inkább indokolja, hogy a szemléletes elképzelést a számítógépek kínálta vizualizációs
technikák kiválóan támogatják.
A dipólantenna sugárzására alapozott leírást kiegészíthetjük annak megállapításával, hogy a
rezgőkörben a töltések harmonikus rezgőmozgást végeznek, tehát gyorsulnak. Kimondhatjuk,
hogy az elektromágneses sugárzást a gyorsuló töltések hozzák létre, hiszen az egyenletesen
mozgó töltések környezetében (egyenáramok) nem érzékelhető sugárzás.
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Megemlítjük, hogy az elektromágneses hullám bevezetésének fenti módszerét, azaz a
rezgéseknek a rezgőkör kinyitásával történő kicsatolását sokan elvetik. Javaslatuk szerint a
gyorsuló töltés sugárzás keltő hatását kellene posztulálni, és az antennasugárzást erre építve
értelmezni. Természetesen ez az út is járható, azonban véleményünk szerint ezzel elveszítjük
az elektromágneses rezgésekkel való kapcsolatot és a hullámkeltés mechanikai analógiákkal
történő magyarázatát.

A jelenségek mögött álló elméleti szintű tárgyalás a Maxwell-egyenletek integrális alakjának
szellemében
A középiskola magasabb évfolyamain, amennyiben megfelelő óraszám áll rendelkezésre, és jó
absztrakciós készségű motivált tanulócsoportot tanítunk, akkor az alapszinten tanultakat
érdemes kiegészíteni a Maxwell-egyenletek integrális formájára alapozott részletezett
tárgyalással. Ennek során az elektromágneses hullámok kialakulásával és terjedésével
kapcsolatban az elektromos térerősség és a mágneses indukcióvektor „összjátékát” emeljük ki.
Ebben a tárgyalásban természetesen újra feldolgozásra kerülnek az alapszinten bemutatott
kísérletek és szemléletes magyarázatok is. Jegyzetünkben az emelt szintű anyag tárgyalása
kiegészítő anyagként jelenik meg.
Megjegyzés:
-

Az 1975-1995 közti években a hazai gimnáziumokban az elektromágneses hullámok
tanítása ma emelt szintűnek számító tanulása minden diák számára kötelező volt. Az
akkori tantervhez kiváló tankönyvek készültek. E tankönyvek jelenleg is jól
használhatóak tanári segédkönyvként. Hasznos segítséget jelentetnek a tanárnak számos
olyan kérdés megválaszolásában, amit az érdeklődő tanulók éppen azért vetnek fel, mert
a jelenlegi könnyített szint magyarázatait nem érzik kielégítőnek.

-

A témakör tanításának fentiekben javasolt szintekre bontáshoz nem szükséges mereven
ragaszkodni. Ez tulajdonképpen csak vezérfonalat kínál a sokszínű tanítási lehetőségek
rendezésére. A keretek átjárhatóak, az elektromágneses hullámok tanítása sokféle
módon valósítható meg a fenti kategóriákban leírt elemeknek felhasználásával. Így az
adott tanulócsoportokhoz illeszkedő feldolgozást tudunk kialakítani, igazodva az éppen
érvényes tantervi előírásokhoz is.

10.2. Az elektromágnes hullámok kísérletekre és jelenségbemutatásra támaszkodó
feldolgozása (alapszint)
Az általános iskolában a tanulók legfeljebb említés szintjén foglalkoznak az elektromágneses
hullámokkal. A középiskolai diákok már rendelkeznek ilyen ismeretekkel, bár ezek az
ismeretek nem rendezettek és gyakran az információk forrásait is nehéz megmondani. A
legtöbb diák a középiskola 10. évfolyamán már tud az elektromágneses hullámok létezéséről,
ismeri a rádió, ultrarövid és mikrohullámokat, és használja a mobil telefont, valamint az is
világos számukra, hogy az elektromágneses hullámok esetén adó és vevő készülékeket
használunk. Az elektromágneses hullámok tanításának alapvető problémáját a közvetlen
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tapasztalatszerzés hiánya jelenti. Nehéz olyan kísérletet vagy jelenséget találni, amely
természetes módon mutatja az elektromágneses „zavar” létezését. (A kötélhullámok, a
vízhullámok és a hang esetén ez nyilvánvalóan adódott.)

Elektromágneses zavar észlelése zsebrádióval
Közismert köznapi tapasztalat, hogy zivatar idején a hosszú és középhullámú sávban a rádió
recsegéssel reagál a villámra. Megfigyelhető, hogy a recsegés megelőzi a dörgést. A
természetes villámlás által keltett elektromágneses zavar a térben terjed, és terjedési sebessége
nagyobb, mint a hangé. A villámlást az osztályteremben elektromos szikrák keltésével
helyettesíthetjük. Többféle megoldás lehetséges:
Állítsuk rádiónk keresőjét a rövid- vagy középhullámú sávban olyan helyre, ahol nincsen
adóállomás, és a hangerőt állítsuk erősre! Hozzuk működésbe a rádiótól távolabb elhelyezett
Van de Graaf-generátort, és üttessünk át szikrát a feszültségszabályozó gömbre! A rádióból
sustorgás és a szikra átütésekor erősebb sercenés hallatszik. A sercenés akkor is jól hallható, ha
a rádióval éppen valamilyen műsort veszünk.
A rádió közelében keltsünk dörzselektromos szikrákat! Ehhez az elektrosztatikai kísérletekhez
használt ebonit- illetve üvegrudat gyapjúval, illetve bőrrel dörzsöljük. A dörzsölés során fellépő
töltésmegoszlást sok apró szikrakisülés kíséri a rúd és a dörzsölő anyag között. A rádióból a
dörzsölés ütemét követő erős sercegés hallatszik. Közelítsük ujjunkat a feltöltött rúdhoz!
Amikor szikra üt át, a rádióból pattanó hang hallatszik.
A rádió antennájának közelében pattintsunk piezoelektromos gyújtóval szikrát. A gyújtó
nyomógombjának lenyomásakor és visszaeresztésekor jól láthatóan több szikra is átüt a gyújtó
elektródái között. A szikrák átütését jól érzékelhető kopogó hangok követik a rádióban.
Erősen feltöltött rúddal töltsünk fel elektroszkópot úgy, hogy a rudat az elektroszkóp közelébe
visszük! A rádióból pattogást hallunk. A kísérlet jobban sikerül, ha tűs elektroszkópot
használunk.
Töltsük fel az elektroszkópot a szokásos módon, azaz húzzuk végig a megdörzsölt rudat az
elektroszkóp gömbjén. A folyamatos sercegés bizonyítja, hogy a töltéseket a szigetelő rúdról
valóban „le kell szedni” a rúdról, és a töltésátmenet a rúd végighúzása során folyamatosan
történik.
Megjegyzés:
-

Az elektroszkópok feltöltésekor a rádió hangjából még arra is következtethetünk, hogy
pozitív vagy negatív töltésű testtel töltjük-e az elektroszkópot. Pozitív töltésű test esetén
majdnem folyamatos sercegés hallatszik, míg negatív töltés estén inkább elkülönült
pattogás észlelhető.

-

A jelenségsor bizonyítja, hogy a szikrák átütésekor a térben tovaterjedő elektromos
zavar keletkezik. A szikra átütésekor keletkező zavar analógiába állítható a gumikötélen
végigfutó egyetlen kitéréssel, illetve a vízbe dobott kő által a felszínen keltett
hullámmal.
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Köznapi ismeret: Az elektromágneses hullámokat antennák bocsátják ki
A kísérleti tapasztalatra hivatkozva elmondhatjuk, hogy a rádió- és TV-adás, de a mobiltelefonbeszélgetések továbbítása is, a szikrakisülésekben keletkező zavarhoz hasonlóan terjedő,
elektromágneses hullámokkal magyarázható. Felidézhetjük, hogy a mechanikában a
harmonikus hullámokat folytonosan keltetett harmonikus rezgések tovaterjedése hozta létre.
Ehhez hasonlóan hozhatjuk létre az elektromágneses rezgőkör folytonos rezgéseivel az
elektromágneses hullámokat. Már itt érdemes azonban megemlíteni, hogy a mechanikai
hullámok és az elektromágneses hullámok terjedésében lényeges eltérést jelent az, hogy míg
mechanikai hullámok csak rugalmas közegben (levegőben, vízben, szilárd anyagokban)
terjednek, az elektromágneses hullámok terjedéséhez nincs szükség anyagi közegre,
vákuumban is terjednek. Az elektromágneses hullámok kibocsátásával kapcsolatban érdemes
tudatosítani diákjainkban azt a közismert tényt is, hogy az elektromágneses hullámokat
speciális antennák bocsátják ki. A rádió- és TV-adók esetén az antennák magas tornyok, illetve
oszlopok. A mikrohullámokkal működő mobiltelefonok antennái kisebb rudakból állnak,
amelyeket kiemelkedő helyekre, tornyokba, magas házak tetejére telepítenek, hogy a
kibocsátott elektromágneses hullámok sugárzását alkalmas vevőkészülékekkel minél nagyobb
körzetben érzékelni lehessen. Ilyen előismeretekre támaszkodva, a hullámtulajdonságokat és a
hullámok terjedési sajátosságait a mikro-, illetve radarhullámokkal végzett kísérletekkel, az adó
és vevő készülékek technikai ismertetése nélkül érdemes bemutatni, illetve igazolni.

Heinrich Hertz történelmi kísérletei
Az elektromágneses sugárzás hullámtulajdonságait elsőként Heinrich Hertz német fizikus
bizonyította szikrakisülésekre alapozott kísérletekkel 1888-ban. Kísérletei ma is alapvetőek az
elektromágneses hullámok tanítása során. Hertz szikrakisülések során keletkező
elektromágneses hullámokat vizsgált. Megfigyelte, hogy a szikrakisülés hatására attól távolabb
két alkalmasan kialakított, de feszültségforrásra nem kapcsolt elektróda közt szintén szikra
keletkezik. Hertz történelmi kísérletének mai változatát a fotó mutatja.

10.1. ábra: ábra Hertz történelmi kísérletének iskolai demonstrációs változata

A kép jobb oldalán látható Wimhurst-féle megosztógéppel keltett nagyfeszültséget két szemben
álló fémgömbben végződő, szigetelő állványba rögzített fémrúdra vezetjük. Ha a feszültség a
gömbök közt eléri a levegő átütési feszültségét, szikra pattan át a két gömb közt. A szikra által
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keltett elektromágneses zavar hullámként terjed a térben. Az első szikraközhöz hasonló, azzal
párhuzamos helyzetbe állított másik szikraköz, mint antenna érzékeli az elektromágneses
hatást, amit az antenna szikraközét áthidaló ködfénylámpa felvillanása jelez.
A Hertz alapkísérlete mai ködfénylámpás változata és az eredeti kísérlet pontos megismétlése
is megtekinthető az interneten:

https://www.bing.com/videos/search?q=Heinrich+Hertz+experiment&&vi
ew=detail&mid=ADB9827C4491270B748BADB9827C4491270B748B&
&FORM=VRD
https://www.bing.com/videos/search?q=Heinrich+Hertz+experiment&&vi
ew=detail&mid=8B43C7A2780463FEB8978B43C7A2780463FEB897&
&FORM=VRDGAR&ru=%252fvideos%252fsearch%253fq%253dHeinric
h%252bHertz%252bexperiment%2526FORM%253dHDRS
https://www.bing.com/videos/search?q=Heinrich+Hertz+experiment&ru=
%2fvideos%2fsearch%3fq%3dHeinrich%2bHertz%2bexperiment%26FO
RM%3dHDRSC4&view=detail&mid=E19034C21B10A911E66EE19034
C21B10A911E66E&rvsmid=8B43C7A2780463FEB8978B43C7A278046
3FEB897&FORM=VDQVAP

Hertz a 19. század végén méteres hullámhosszú elektromágneses hullámokkal kísérletezett és
ilyen méretek mellett a kísérletek végrehajtása nem volt egyszerű. Fent bemutatott alapkísérlete
után Hertz hosszadalmas és precíz kísérletsorozatot végzett, aminek során az elektromágneses
hullámok elmélete alapján feltételezett leglényegesebb hullámtulajdonságokat kísérletileg
igazolta.
A technika gyors fejlődésének köszönhetően Hertz kísérletei ma már egyszerűen és gyorsan
megismételhetők iskolai körülmények közt is elektromágneses mikrohullámokkal.
Mikrohullámoknak nevezzük azokat az elektromágneses hullámok, amelyek hullámhossza 30
cm és 1 cm közé esik. Iskolai demonstrációs kísérletekhez általában 1 GHz frekvenciájú, 3 cm
hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást használunk. Mikrohullámok előállítására a
hagyományos rezgőkörök nem alkalmasak, ilyen célra. „üregrezonátorokat” használnak. Az
üregrezonátor üreges fémtest, aminek belsejében elektromágneses gerjesztés hatására az üreg
méretei által meghatározott hullámhosszúságú és frekvenciájú állóhullámok alakulnak ki. (Az
elektromágneses üregrezonátor működése a hangtani Helmholtz-féle üregrezonátorokhoz
hasonlítható.) Az elektromágneses sugárzást az üreghez csatlakoztatott tölcsér-antenna jól
irányíthatóan sugározza ki. Az iskolai kísérletezésre szolgáló mikrohullámú adó teljesítménye
kicsi, így a kísérletek nem veszélyesek.
A sugárzó hullámforrást, az érzékelőt, és a kísérletekhez szükséges tartozékokat együtt
tartalmazó eszköz-készlet többféle változatban is beszerezhető a tanszer-kereskedelemben. Az
eszközkészlet használatát az ábra az egyik alapvető Hertz-kísérlet fotójával illusztrálja. A képen
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az elektromágneses hullámok áthatolását dielektromos anyagokon demonstráló kísérleti
összeállítás látható.

10.2. ábra: A Hertz-kísérlet

A gyártók készleteikhez szakszerű leírást, használati útmutatót és részletes kísérletleírásokat
mellékelnek. A Hertz-kísérletek leírását a melléklet tartalmazza.

Az elektromágneses sugárzás hullámtulajdonságait demonstráló
kísérletek mikrohullámokkal (ERH5.)
Részletek >>>

A kísérletekből levonandó következtetések
Hertz kísérletei, és korszerű változatban történő megismétlésük bizonyítja, hogy az
elektromágneses sugárzás hullámtulajdonságú. A kísérleti tapasztalatok alapján határozott
kijelentéseket tehetünk az elektromágneses hullámokról. Érdemes ezeket pontokba szedve
összefoglalni. Az összefoglalásra itt csak tömören utalunk, módszertani kifejtésük mind a
Mechanikai hullámok fejezetben (2.2.1.), mind a III. kötet Fénytan fejezetében (2.2.)
részletesen kidolgozásra került.
Az elektromágneses hullámok a mechanikai hullámokhoz hasonlóan új közeg határára érve
visszaverődnek, illetve oda behatolva, megtörnek. A hullámok beesési és visszaverődési szöge
megegyezik, a törésre pedig érvényes a Snellius-Descartes-törvény, azaz a beesési és törési
szög szinuszának aránya a közegekre jellemző állandó. A törésmutató megegyezik az
elektromágneses hullám haladási irány szerinti első és második közegbeli terjedési
sebességének hányadosával.
Megfelelő rések alkalmazásával megmutatható az elektromágneses hullámok interferenciája és
elhajlása. Ezek a jelenségek leírhatók a Huygens-, illetve Huygens-Fresnel-elv segítségével.
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Az elektromágneses hullámok polarizálhatóak, azaz transzverzálisak.

Az elektromágneses hullámok alapszintű szemléletes leírása
Alapszintű tanítás esetén az elektromágneses sugárzás hullám-jellemzőinek kísérleti
bemutatásához kapcsolódva érdemes a tanárnak szavakban összefoglalni és vizuálisan is
megerősíteni a szabad elektromágneses hullámokkal kapcsolatos alapismereteket.
Az elektromágneses hullámban a terjedés irányára merőlegesen az elektromos és mágneses tér
hullámzik. Az ábra a koordinátarendszer origójából induló és az x tengely mentén egyenesen
terjedő animált hullám pillanatfelvételét mutatja. Érdemes az animációt bemutatni és az ábra
rajzát is részletesen elemezni!

http://www.walter-fendt.de/html5/phhu/electromagneticwave_hu.htm

Amennyiben a mechanikai hullámokra vonatkozó hasonló ábrák ismerősek a tanulók számára,
akkor az elektromágneses hullámok bonyolultabb képe, az egyszerre terjedő mágneses és
elektromos tér periodikus változását mutató pillanatfelvétel jelentése is részletezhető.
Hangsúlyozzuk, hogy az elektromágneses hullámban mindig az elektromos és mágneses tér
azonos ütemű (azonos fázisú) hullámzása terjed. Az ábrán látható hullámban a pirossal jelzett
szinuszgörbe az elektromos térerősség, a kékkel jelzett pedig a mágneses térerősség hullámát
mutatja. (Az elektromágneses hullámok szokásos ábrázolása olyan, hogy piros szín jelzi az
elektromos térerősség ingadozását és kék: mágneses indukcióét.)

640

Mindkét hullám transzverzális és síkban poláros, hiszen az elektromos és a mágneses tér is a
terjedés irányára merőlegesen és egy síkban változik. (Érdekesség, hogy a szakirodalom nagy
része, történeti okból, a mágneses tér síkját nevezi meg a hullám polarizációs síkjaként. Így az
ábránkon látható elektromágneses hullám polarizációs síkja vízszintes.)
A hullám időbeli változásának megértésére mindenképpen érdemes az ábra eredetére utaló
internetcímen található animációt is bemutatni és megbeszélni, mert az elektromágneses
hullámok elképzelése általában nehéz feladat a diákok számára. A statikus ábra alapján nem
érthető meg a hullám terjedés iránya, amit az animáció jól mutat. Mindenesetre világossá kell
tenni, hogy az ábra szerinti hullám az x-tengely mentén pozitív irányban terjed. Az általános
⃗⃗ vektorok irányához jobbrendszert alkotva felvett
szabály az, hogy a terjedés irányát az 𝐸⃗⃗ és 𝐵
𝑒⃗𝑥 egységvektor adja meg. Itt kell hangsúlyozni, hogy az elektromágneses hullámok véges
sebességgel terjednek, és vákuumbeli sebességük megegyezik a fény sebességével.
Megjegyzés:
-

A fizika tagozatokon természetesen elmondható, hogy az elektromágneses hullám
⃗⃗ Poynting-vektor iránya szabja
terjedési irányát az energiaterjedést megszabó 𝑃⃗⃗ = 𝐸⃗⃗ × 𝐵
meg.

-

Különböző országokban végzett kutatások szerint nemcsak Magyarországon okoz
problémát az elektromágneses hullámok tanítása. A felmérések mutatják, hogy az
elektromágneses hullámokat ábrázoló grafikon (ábra) – amely a legtöbb tankönyvben
megtalálható – a legtöbb diák számára nehezen értelmezhető A diákok nagy része azt
gondolja, hogy nullától különböző értékű elektromos térerősséget és mágneses
indukciót csak az x-tengely mentén mérünk (z = 0 esetén). Sokan vélik úgy, hogy a
grafikon által jelölt értékek csak az x-tengelyen, y = 0 és z = 0 esetben érvényesek, attól
távolabb (z = 0, de y > 0 esetén) az elektromos térerősség nulla vagy fokozatosan
csökken.

10.3. Az elektromágneses hullámok spektruma
Az elektromágneses hullámok kísérleti bemutatása és alapvető fogalmi tisztázása után a
témakört az elektromágneses spektrum rendszerezésével bővítjük. Elmondjuk, hogy az
elektromágneses hullám megjelölés tulajdonképpen fizikai gyűjtőfogalom, Az elektromágneses
hullámokon frekvenciája igen széles tartományban sok nagyságrendet átfogva változhat, és a
jelentősen eltérő frekvenciájú sugárzások tulajdonságai sok mindenben különböznek.
Példaként említhetők a rádióhullámok, a hősugárzás, röntgensugárzás, vagy épp a radioaktív γsugárzás, amiről a diákok többségének vannak mindennapi információi. Az említett sugárzások
lényegi eltérése indokolja, hogy elektromágneses hullámok nagy csoportját célszerűen
elnevezett alcsoportokra bontsuk, és megjelöljük az alcsoportok jellemző
frekvenciatartományát. Az alcsoportok összességének megjelölésére az elektromágneses
hullámok spektrumáról beszélünk. Az elektromágneses spektrumot, a frekvenciatartományok
megjelölésével a táblázat mutatja.
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Hullámhossz (m) Frekvencia (Hz)
∞ - 104

0 - 104

Hosszúhullám

103

105

Középhullám

102

106

Rövidhullám

10

107

URH

1

108

Mikrohullám

10-3

1011

Infravörös

10-6

1014

Ultraibolya

10-7

1015

Röntgen-sugár

10-9

1017

γ-sugár

10-11

1019

Kozmikus
sugarak

10-13

1021

Kisfrekvencia

Rádióhullámok
Nagyfrekvencia

Fény

Radioaktív sugárzás

Láthatófény

A táblázat alapján mindenekelőtt tekintsük át a teljes elektromágneses spektrumot a
rádióhullámoktól a látható fényen át a radioaktív sugárzásokig! A táblázatban önkényesen
kijelölt és egymást átfedő hullámhossztartományok nagyságrendje szerepel, amelyeket
jellemzőit és felhasználási körüket tanári magyarázatban a tanulók tapasztalataira támaszkodva
célszerű feldolgozni.
A kisfrekvenciás tartomány tartalmazza a hangfrekvenciás elektromágneses rezgéseket (100300 kHz), A hanghullámokat a megrezgetett mikrofon membránok alakítják elektromágneses
rezgésekké, amelyeket így már elektromos vezetékeken lehet továbbítani. Hangfrekvenciás
elektromos jeleket hoznak létre a lemezjátszók is. (A lemezjátszók, mikrofonok és hangszórók
működésérő a diákok kiselőadásokban számolhatnak be.)
A rádióhullámok a kilométerestől a milliméteresig terjedő széles hullámhossztartományt fednek
át, frekvenciájuk 105-1011 Hz. A rádióhullámokat a hétköznapi szóhasználatnak megfelelően
inkább hullámhosszuk alapján érdemes megkülönböztetni. Eszerint beszélünk hosszú- középés rövid-, sőt ultrarövid rádióhullámokról. Gyakorlati szempontból fontos eltérés a különböző
hullámhosszú rádióhullámok között, hogy terjedésük különböző. A hosszú hullámok követik a
Föld görbületét, és így az adótól akár 1000 km-es távolságra is eljutnak. A közép-, rövid- és
ultrarövid hullámok a kisugárzó antennát körülvevő koncentrikus gömbhullámok formájában
radiálisan, egyenes vonalban terjednek, de a kb. 200 km magasságban lévő ionoszféráról- mint
a fémekhez hasonló vezető felületről visszaverődnek. Az ugyancsak egyenes vonalban terjedő
mikrohullámok sajátsága, hogy jól irányítható szűk sugárnyalábokat alkotnak, és könnyen
áthatolnak az ionszférán is. A rádióhullámok alapvető szerepet játszanak bolygónk
kommunikációs rendszereiben. A különböző frekvenciájú rádióhullámok eltérő terjedési
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tulajdonsága miatt a különböző hullámhossztartományok felhasználási területe a
kommunikációban is különböző. A hosszúhullámú felszíni hullámok az adótól több száz
kilométeres távolságban is közvetlenül vehetők, a közép és rövidhullámú adás távoli helyekre
csak átjátszó állomások közvetítésével juttathatóak el. Az ultrarövid és mikrohullámok
legfontosabb alkalmazása az mesterséges holdakat felhasználó űrkommunikáció, ami lehetővé
teszi a kontinensek közti TV-adások sugárzását, vagy akár a GPS rendszer működtetését az
egész földön. A mikrohullámok fontos technikai alkalmazási területét jelentik a különböző célú
radar-alkalmazások, a mobiltelefon-rendszerek, vagy akár a háztartások mikrohullámú sütői is.
E felhasználási területekről a tanulók legtöbbje már hallott ugyan, de rendszerezett ismeretekkel
nem rendelkezik. Az elektromágneses hullámok fizikai lényegének tanítása mellett hasznos
kiegészítő, ha gyakorlati alkalmazásaikkal is foglalkozunk. Feldolgozásukat fakultatív tanulói
kiselőadásokkal ajánljuk. Ezekhez nyújtanak kiindulási segítséget mellékletként közölt rövid
tematikus összefoglalók.

Információ-továbbítás elektromágneses hullámokkal (ERH6.)
Részletek >>>

Mobiltelefon és a GSM-rendszer (ERH7.)
(Global Systemof Mobile Communication)
Részletek >>>

A GPS (Global Positioning System) műholdas navigációs rendszer
működése (ERH8.)
Részletek >>>

A radar és felhasználása (ERH9.)
Részletek >>>
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A mikrohullámú sütő működése (ERH10.)
Részletek >>>

A hősugarak
A hősugarak (infravörös) sugarak az elektromágneses spektrum fontos részét alkotják,
hullámhossztartományuk a tizedmilliméterestől a mikrométeres hullámhosszig terjed,
frekvenciájuk 1012-1014 Hz értékhatárok közé esik.
Az infravörös sugárzás természeti környezetünk része. Napból érkező elektromágneses
sugárzás fontos összetevője az infravörös sugárzás. Szerepe az élet kialakulásában és
fennmaradásában meghatározó. Különös jelentőséget ad a hősugárzás tanulmányozásának a
Föld globális felmelegedése, mint korunk aktuális problémája. A Föld átlaghőmérséklete, amit
a napsugárzás mellett a Föld saját hősugárzása és a légkör üvegházhatás az együtt befolyásol,
és évezredek óta változatlan, most úgy tűnik, lassan növekedni kezdett. A Föld
átlaghőmérsékletének már néhány fokos növekedése is életfeltételeink drasztikus
megváltozásával fenyeget. A probléma reálisan feltételezhető oka az emberiség életvitelének
és felelőtlen ipari tevékenységének következménye, ami a légkör szennyezésével az
üvegházhatás erősödését és ezzel a földi hőegyensúly megváltozását okozhatják. A
problémával az iskolai fizikaórákon is foglalkozni kell, mert csak a probléma megértése esetén
várható el, hogy felelős cselekvéssel a mindennapi életvitelünkben szükségessé váló
változtatásokat elfogadjuk. A kérdéskör megértésének fontos része a hősugárzás fizikai
folyamatainak és a hőmérsékleti egyensúlyt befolyásoló üvegházhatásnak lényegi ismerete.
Tárgyalása kapcsolódhat a hőtanhoz, de kapcsolódhat az elektromágneses sugárzásokhoz, vagy
akár korunk globális problémáinak feldolgozásakor integrált természettudományos projektként
is beilleszthető az iskola helyi tantervébe. Az probléma ismeretterjesztő szinten történő
feldolgozását fakultatív kiselőadások formájában ajánljuk.
Az infravörös sugárzás természetesen nem csak a természeti folyamtok megértésében fontos,
hanem technikai felhasználása is jelentős. Egyre növekvő szerepe van a hősugárzásnak a
korszerű fűtéstechnikában (pl. fal- és mennyezetfűtés). Az elektronikában elterjedten
alkalmazzák az infravörös jeladókat és érzékelőket (pl. TV távirányító, betörés biztonsági
érzékelők). Közismert és érdekes alkalmazási terület a sötétben is „látó” infrakamera. Az
infrakamera akár házilag is elkészíthető az amatőr videokamera egyszerű átalakításával, amihez
az interneten található gyakorlati segítség.

https://www.metacafe.com/watch/385098/transform_your_webcam_in
to_an_infrared_cam/
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A látható fény
A látható fény hullámhossza nagyjából 400 nm és 760 nm, frekvenciája 3,9-7,8×1014 Hz közé
esik. A látható fény az atomok elektronburkában bekövetkező változások (elektronátmenetek)
során jön létre, tulajdonságaival a fénytanban részletesen foglalkozunk.

Az ultraibolya sugárzás
Az ultraibolya sugárzás a fényhez hasonlóan az atomok elektron burkában keletkezik. Az
elektromágneses sugárzás spektrumának áttekintése ezen a szinten lényegében ismeretterjesztő
jellegű. Bátran támaszkodhatunk tehát a tanulók előzetes ismereteire, ha például felvetik az UV
sugárzás veszélyeit (nyaranta az időjárás jelentés gyakran tartalmaz figyelmeztetést az erős UV
sugárzásra), akkor minden további nélkül elmondhatjuk, hogy az UV sugárzás,
energiakvantumai nagy energiájúak, ezért az erős UV sugárzás veszélyes lehet. A
nagyenergiájú UV fotonok genetikai elváltozást hozhatnak létre bőrünk sejtjeiben és bőrrákot
okozhatnak. Nyáron a napfényes órákban, de akár felhős időben is az UV sugárzás gyakran
nagyon erős, ezért nem ajánlatos a szabadban tartózkodni. Emellett megemlíthetjük a Földet
övező ózonréteg védő szerepét is.

A röntgensugárzás
A röntgensugárzás (1016-1018 Hz) az atomok elektronburkában keletkezik, amikor az
elektronátmenet mélyen fekvő pályára történik valamelyik külső pályáról. Az atomfizikában
részletesen foglalkozunk vele. Gyógyászati felhasználása közismert.

A gammasugarak
A gamma sugárzás a radioaktív sugárzások egyik fajtája (1016-1018 Hz) az atommagban
keletkeznek, rendkívül nagy energiájú, nagy áthatoló képességű sugárzás. Az atomfizikában
részletesen foglalkozunk vele.
Az elektromágneses hullámok spektrumát alkotó sugárzások legfontosabb jellemzőinek és az
rájuk alapozott fontosabb technikai alkalmazásoknak ismerete, a mindenkitől elvárt korszerű
általános műveltség része. Az alapszintű középiskolai oktatás során megelégedhetünk ennyivel,
de az érdeklődő diákok számára érdemes a jelenségekhez kapcsolt mélyebb, de még mindig
csak kvalitatív szintű kiegészítésekkel bővíteni a fentieket.

10.4. Jelenségekhez kapcsolódó kvalitatív kiegészítő magyarázatok szintje
Az elektromágneses hullámok hullámtulajdonságainak megismerése és a hullámnak egyszerű
képre alapozott leírása után a hullámok keltésének, kisugárzásának, terjedésének és észlelésnek
értelmezésére térünk át.
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Maxwell IV. egyenletének megfogalmazása erővonalképekkel
Az elektromágneses hullámok terjedésének tárgyalásához mindenképpen ki kell mondani, hogy
a változó elektromos térerősség fluxust örvényes mágneses tér (a mágneses indukcióvektor
örvényei) veszi körül. A törvény kimondása csak tanári közlésként történhet. Alátámasztására
sokféle érvet kereshetünk, tudatában kell lennünk azonban, hogy a többi Maxwell-törvényhez
hasonlóan ez sem bizonyítható. Igazolása abban rejlik, hogy helyesen írja le az elektromágneses
jelenségeket. Legegyszerűbb tehát, ha Maxwell érvelésére hivatkozunk. Maxwell
szimmetriaérvre hivatkozva vezette be a változó elektromos fluxus körül keletkező örvényes
mágneses teret, mondván, ha a változó elektromos tér körül örvényes mágneses tér keletkezik,
akkor az ennek megfelelő hatásnak a változó elektromos tér körül is érvényesülni kell.
Fakultációs osztályokban mélyebb alapozást adhatunk a törvénynek, és bevezethetjük az
eltolási áram fogalmát is.
Tehát: a változó elektromos fluxus zárt mágneses indukcióvonalakkal rendelkező (örvényes)
mágneses tér veszi körül. A fluxusváltozás irányát az indukcióvonalak jobbkéz-szabály szerint
ölelik körül, azaz, ha jobb kezünk kifeszített hüvelykujja az elektromos fluxus változásának
irányába mutat, akkor a keletkező mágneses tér indukcióvonalainak irányát jobb kezünk
behajlított ujjai mutatják.
Mivel ezt a törvényt mennyiségileg csak fakultatív, fizikát nagy óraszámban tanuló
osztályokban fogalmazhatjuk meg, a kvalitatív képek szintjén az elektromágneses tér
erővonalas szemléltetésével kell világossá tennünk. Ennek kapcsán érdemes a már teljes
Maxwell-egyenletrendszer illusztrációját áttekinteni, bár a hullámok keletkezésének
magyarázatához csak a harmadik és a negyedik törvény szükséges. Az erővonalkép bevezetése
azonban az első két törvényhez kapcsolódik, így a sztatikus terek felidézése segíti a
bonyolultabb változó terek elképzelését. Itt az egyszerűség kedvéért használjuk a Maxwellegyenletek elnevezést, elképzelhető az is, hogy diákjaink számára a törvényeket a leírt
jelenségkörhöz csatolva nevezzük meg (elektrosztatika és magnetosztatika, indukciótörvény
stb.). Kiindulásul a tekintsük először a Maxwell-féle törvényendszer képi megfogalmazását, de
még az elektromos az elektromos fluxusváltozás mágneses teret gerjesztő hatása nélkül!

10.3. ábra: A „csonka” Maxwell-egyenletek szemléltetése erővonalképekkel (kék színnel az elektromos, sárgával
a mágneses tér erő, illetve indukcióvonalait jelöltük)

Az ábrán balról jobbra, képi megfogalmazásban látható a Maxwell-törvények tömör tartalma:
az elektromos tér forrásai a töltések; a magnetosztatikus térnek nincsenek forrásai; az
elektromos áramot örvényes mágneses tér veszi körül; a változó mágneses tér (indukcióvektort)
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körül örvényes elektromos tér keletkezik. (Az ábrák sorrendje tudatosan nem követi a
Maxwell-egyenletek számozását. A 3. és 4. törvény sorrendi megcserélését a tanítás sorrendi
szempontja indokolja. Az ábra arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudományos megismerés során
áram mágneses teret gerjesztő hatását ismerték előbb, majd az indukciótörvényt. Maxwell ezt
a sorrendet cserélte fel amikor a 3. törvény analógiájára, szimmetriára hivatkozva kiegészítette
a gerjesztési törvényt az elektromos tér változásának mágneses teret gerjesztő hatásával. Ami
így teljessé téve a sorrendben negyedik helyet kapta.
A törvények rajzos megjelenítésekor mindenképpen érdemes ismételten felidézni, hogy az
⃗⃗ az indukcióvektor változása, és nincsen köze a mágneses indukcióvektor
ábrákban ∆𝐵
pillanatnyi irányához. Fontos megjegyezni azt is, hogy a mágneses fluxusváltozást körülölelő
zárt elektromos erővonalak iránya a Lenz-törvénynek megfelelően nem jobbrendszer szerint,
hanem balkéz szabállyal követi a fluxusváltozás irányát.
Ezután következhet az elektromágnesség teljessé vált Maxwell-féle összefüggésrendszerének
képi ábrázolása, amit kiegészítünk a törvények kvalitatív tartalmi megfogalmazásával is.

Erővonalakkal

Az elektromos tér
forráserősségét a
töltések szabják
meg

Szavakban

A mágneses tér
forráserőssége
zérus

A
változó
mágneses fluxus
körül
örvényes
elektromos
tér
keletkezik

Az áramló töltések és a
változó elektromos fluxus
körül örvényes mágneses tér
keletkezik.

10.4. ábra: A teljes Maxwell-egyenletrendszer ábrákban megfogalmazva

A most megfogalmazott kiegészítéssel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ∆𝐸⃗⃗ , az
elektromos tér változásának irányát jelenti, nincs kapcsolata a tér pillanatnyi irányával. Nagyon
fontos, hogy az elektromos teret körülölelő mágneses tér iránya jobbkézszabályt követ.
Megjegyzés:
-

Mivel matematikai formulák nélkül szemléletes képekkel adjuk meg a törvényeket,
gyakran óhatatlanul pongyolán kell fogalmaznunk. Az elektromos és mágneses tér
erővonalairól beszélünk, holott a mágneses teret a mágneses indukcióvektorral
szemléltetjük. Ez általában nem okoz gondot, mert általános tendenciákról beszélünk és
nem pontos összefüggésekről.

-

Az ábrákkal a Maxwell-egyenletek integrál alakját szemléltetjük. Az örvényes terek
ebben a megfogalmazásban a változó fluxusok körül alakulnak ki. Fluxus helyett
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azonban gyakran csak a térjellemző vektorok változásáról beszélünk, mert a zárt görbék,
amelyekre az elektromos tér, illetve mágneses indukció integrálját ki kellene számítani
általában tetszés szerintinek tekinthető, tehát olyan kicsinynek is, hogy a zárt felületen,
amelyre a fluxust kell számítani a térerősség vektorok már állandóak.
-

Lehetséges, hogy a tanulók rákérdeznek, hogy a mágneses indukcióvektor iránya miért
jobbkézszabályt követ az elektromos fluxus körül. Jobb válasz, nincs, mint az, hogy ezt
mutatja a tapasztalat.

A rezgőkör terének kicsatolása
A mechanikai hullámok folytonossá tételekor a rugalmas közeg egy pontjában folyamatosan
keltettünk rezgéseket. Ennek analógiájára végiggondolhatjuk, hogy az elektromágneses
rezgőkör folyamatosan fenntartott rezgései hogyan csatolhatók ki a térbe.
Kiindulásként két induktívan csatolt rezgőkört vizsgálunk.
A baloldali rezgőkörre kapcsoljunk hanggenerátorról
gerjesztő feszültséget, és mérjük a jobboldali kör
feszültségét. Megállapíthatjuk, hogy bár a jobboldali
tekercs
nincs
közvetlen
kapcsolatban
külső
feszültségforrással, mindkét körben keletkeznek rezgések,
amelyek
frekvenciája
megegyezik
a
gerjesztő
hangfrekvenciás jeléével. A jelenség érthető, hiszen a
baloldali tekercs váltakozó elektromos fluxusának egy része átmegy a jobboldali tekercsen és
abban váltakozó feszültséget indukál. Az indukciós hatás annál erősebb, minél közelebb van
egymáshoz a két tekercs. (Még inkább növelhető, ha a két tekercset közös vasmagra tesszük,
mert a vasmag a tekercsek teljes fluxusát átvezeti egymáson, ettől azonban most eltekintünk.)
Nem szabad azonban a jelenséget egyszerű transzformátorhatásként felfogni, Ezt jelzi, hogy a
baloldali tekercsen mérhető feszültség amplitúdója annál nagyobb minél közelebb van a
rezgőkör frekvenciája a generátor gerjesztő frekvenciájához. Hasonlóképpen a jobboldalon is
nő a feszültség-amplitúdó, ha a két rezgőkör frekvenciája megegyezik. Tipikus
rezonanciajelenséggel van tehát dolgunk, ami a transzformátorokban a váltakozó áram alacsony
frekvenciája miatt nem lép fel.
Foglalkozzunk most kissé részletesebben az induktív csatolással rezgésbe hozott jobboldali
rezgőkör elektromos és mágneses terével. Ideális esetben a mágneses tér a tekercsbe, az
elektromos pedig a kondenzátorba koncentrálódna. A tekercs hossza és a kondenzátor
lemezeinek területe azonban véges. Mind a mágneses, mind az elektromos tér szóródik, tehát a
változó tér kikerül a rezgőköri elemekből. Fokozzuk a kicsatolást azzal, hogy a baloldali
rezgőkört az ábrán látható módon egyre inkább kinyitjuk!
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10.5. ábra: Zárt rezgőkör kinyitása „antennává”

Az ábrán mutatja, hogy a kondenzátor elektromos tere egyre inkább kikerül a lemezek közül,
és mindjobban szóródik a térben. Amikor a rezgőkört nyitottá válik, akkor az elektromos tér
már egyáltalán nem tekinthető kondenzátorba „szorítottan” változó térnek. Mivel az elektromos
tér nagy frekvenciával változik, mágneses teret kelt maga körül. A kondenzátor kinyitásával
tehát nemcsak az elektromos, hanem a mágneses teret is kivisszük a rezgőkörből. Az
elektromos tér körül keletkező mágneses tér is gyorsan változik, azaz körülötte ismét
elektromos tér keletkezik. A változó mágneses és elektromos tér egymásba csatlakozó
keletkezése hozza létre az elektromágneses hullámot. A tapasztalat szerint az elektromágneses
hullám a térben önállóan halad tovább, a nyitott rezgőkör tehát a lokálisan keletkező
elektromágneses rezgéseket kisugározza a térbe.
A jelenség hasonló az egy pontjában periodikusan rezgetett gumikötélen terjedő hullámokhoz.
Óriási különbséget jelent azonban, hogy az elektromos rezgésekkel keltett hullám önmagát építi
fel, terjedéséhez nincs szükség közegre.
Megjegyzés:
-

Az elektromágneses hullámokat felfedező és elméletileg leíró fizikusok sokáig nem
fogadták el, hogy az elektromágneses hullámok terjedéséhez nincs szükség közegre.
Úgy képzelték, hogy az elektromágneses hullámok a világegyetemet kitöltő speciális
közeg, az éter hullámai. Az éter létezését csak Einstein relativitáselméletének
megjelenése után vetették el.

Az elektromágneses hullámok létezésére Maxwell elméleti megfontolások alapján
következtetett (lényegében a változó elektromos és mágneses tér egymást gerjesztő hatása
alapján). Az elektromágneses hullámok kísérleti létrehozását és észlelését nem érhette meg. A
hullámok létezését Hertz német fizikus igazolta szikra kísérletekkel. Kísérletei a rezgőkörök
induktív csatolásán és adóantenna létrehozásán alapultak.

Az antenna sugárzása
A nyitott rezgőkört a gyakorlatban megfelelő hosszúságú fémrúddal helyettesíthetjük. A
hullámokat kisugárzó rudat antennának nevezzük. A megfelelően választott méretű fémrúd bár
nem hasonlít a kinyitott rezgőkörre, sem kondenzátor, sem induktív tekercs nem ismerhető fel
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benne, mégis el kell fogadtatnunk a diákokkal, hogy rendelkezik ezeknek az áramköri
elemeknek a sajátosságaival. Az antennában a töltések a nyitott kondenzátorbeli töltésmozgást
követve ide-oda mozognak. Emiatt az antenna gyorsan változó erősségű dipólusnak tekinthető,
így gyakran dipólantennának is nevezzük. Az antenna két vége mindig ellentétes töltésű. A
tapasztalat szerint az elektromágneses hullám „leszakad” az antennáról, és önmagát fenntartva
terjed tova.
Az ábra a dipólantenna körül kialakuló elektromos és mágneses tér egymás utáni
pillanatfelvételeit mutatja. Az antennarúdban jelölt töltések az antenna dipólus változását
illusztrálják. A képsorozat mutatja azt is, hogy a zárt térerősség hurkok leszakadnak az
antennáról. Ezt illusztrálja a 8. és 9. ábra.
A 8.ábra szabadkézi táblai fázisrajz, ami a folyamatot az elektromos térerősség változását
egyetlen síkban illusztrálja. A 9. ábra a folyamat térbeliségét érzékelteti.

10.6. ábra: A forrásról leszakadó elektromágneses tér szemléltetése

10.7. ábra: A forrásról leszakadó elektromágneses tér irányainak érzékeltetése három dimenzióban
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A kék vonalak az antennán átmenő síkokban, térben mutatják az elektromos térerősség
vonalakat. Az egy síkba eső szomszédos görbék irányítása azért ellentétes, mert a tér különböző
pontjaiban adott pillanatban a térerősség más fázisban van. A berajzolt szomszédos leszakadó
erővonalhurkokban a térerősség ellentétes irányú.
A folyamat elképzelése nehéz, ezért érdemes az interneten található animációkból is válogatni
a hullám kialakulás tanulmányozásához. A dipól-antenna sugárzási terét jól mutatják pl. a
http://mriphysics.github.io/teaching-antennas.html animációi.
Az antennáról leszakadó hullámban energia terjed szét a térben, emiatt a nyitott rezgőkörből
kialakított antenna sugárzása villámgyorsan csillapodna. Az energia utánpótlást az biztosítja,
hogy az antennát induktív csatolással kényszerrezgésre gerjesztett rezgőkör tekercséhez
kapcsoljuk.
A tapasztalat szerint az antenna annál jobb hatásfokkal csatolja ki a térbe az elektromágneses
hullámokat, minél közelebb vannak sajátrezgései a gerjesztő rendszer frekvenciájához. Az
antennákban rezonancia esetén feszültség és áram állóhullámok alakulnak ki. Alaphullám
esetén a feszültségnek az antenna végein duzzadó helye, közepén csomópontja van. Az
áramerősség ehhez képest 90o-os fáziseltérést mutat, az áramnak az antenna végein van
csomópontja, közepén pedig duzzadó helye. Tapasztalat szerint az antenna tengelye irányában
nem sugároz.
Az antenna-sugárzás tanítása során tanári közlésként el kell mondani, hogy a sugárzás a töltések
gyorsulásának következménye. A dipólantenna sugárzásának kapcsán kell kitérni arra is, hogy
az antenna elektromos és mágneses tere bonyolult, több részből tevődik össze. Az antenna
közelében a töltések gyorsulása miatt létrejövő sugárzási tér mellett megjelenik az elektromos
töltések elektrosztatikából ismert Coulomb-tere és az áramok mágneses tere is. A sugárzási tér
az antennától mért távolsággal fordítottan arányos, míg a sztatikus terek a távolság négyzetével,
illetve köbével fordított arányban csökken. Ez azt jelenti, hogy az antennától távol már csak a
sugárzási tér érzékelhető. A különböző okból fellépő terek szuperpozíciója miatt az antennához
közel nem igaz az sem, hogy az elektromos és mágneses tér változása azonos fázisú. Ez csak
az antennától távol, a szabad elektromágneses hullámban teljesül. Ezeket a tényeket jól
választott szimulációk segítségével tehetjük a diákok számára elképzelhetővé és elfogadhatóvá.
Megjegyzés:
-

A fenti kép nagy általánosságban igaz, részleteiben azonban nem mindenben fedi a
valóságot. A dipólusantenna kifejezést a szakirodalom kettős értelemben használja.
Alkalmazza az elméletileg fontos kicsiny hosszúságú (𝑙 ≪ 𝜆) Hertz-dipólra és a
𝜆

valóságosan alkalmazott, többnyire 𝑙 = 2 hosszúságú vezető rúddal megvalósított
antennára.
-

Amikor a Hertz-dipólus sugároz, akkor úgy tekinthető, mintha a kicsiny vezető szakasz
által alkotott antenna minden pontjában azonos, időben szinuszosan változó áram
folyna. (A periodikusan váltakozó áram hatására az antenna két vége minden pillanatban
ellentétes polaritású.) A Hertz-dipólus sugárzási tere elméletileg viszonylag egyszerűen
meghatározható.
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-

A hosszabb antennák tere elemi Hertz-dipólusok terének szuperpozíciójával adható
meg, ha az antennát rövid szakaszokra bontva elemi Hertz-dipólok együttesével
helyettesítjük. A számításhoz azonban ismerni kell az antenna árameloszlását. Az
árameloszlás abból a tapasztalatból következik, hogy a jó antennában állóhullámok
alakulnak ki. (Ez a rövid antennák esetén fel sem merülhet.) A Hertz-dipól és a rezonáns
antenna sugárzása hasonló módon értelmezhető, sugárzási karakterisztikájuk is hasonló,
amíg az antenna hossza nem haladja meg a 0,625𝜆 értéket. Az iskolai tanításban
többnyire a Hertz-dipól egyszerűbb sugárzási karakterisztikája kerül bemutatásra.

Hertz-dipólus sugárzása (ERH11.)
(emelt szintű kiegészítő anyag)
Részletek >>>

Elektromágneses hullámok távvezetékekben
A hullámok megismerése után természetes kérdésként adódik, hogy a váltóáram szállítása nagy
távolságba nem jár-e hullámjelenségekkel. A válasz pozitív: az elektromágneses hullámok
nemcsak szabad térben, hanem vezetők mentén is terjednek. Képzeljük el, hogy hosszú
vezetékre T periódusú szinuszos váltóáramot kapcsolunk és gondoljuk végig, hogy mi történik!
Megmutatható, hogy az elektromágneses hatás a vezetőben c sebességgel terjed (ERH14.). Az
𝜆

𝑇

első fél periódus végére a szinuszos áram a vezető mentén 𝑥1 = 4 = 𝑐 4 távolságba jut. Ezalatt
𝜆

a vezető szabad töltései ezen a szakaszon egy irányba mozdulnak és mivel a 2 −nél távolabbi
töltések még mozdulatlanok, a töltések egymásra torlódnak. A következő fél periódus
indulásakor az eddig mozgó töltések ellenkező irányba kezdenek mozogni, a korábban
𝜆

mozdulatlanok pedig a 2-nél elhelyezkedőktől kezdve fokozatosan az eredeti mozgásirányba
indulnak el. Így töltésritkulás keletkezik. A vezeték szabad töltésein sűrűsödésekből és
ritkulásokból álló hullám, és ennek következtében elektromos térerősség és feszültséghullám
fut végig. Ha a hullám fénysebességgel terjed, akkor a közönséges váltóáram frekvenciája
mellett az áramerősség hullám hullámhossza 6000 km. Érthető, hogy a közönséges váltóáramot
kvázistacionáriusnak nevezzük, hiszen a szokásos, legfeljebb néhány tíz kilométeres
távolságokon a vezetőben folyó áram jó közelítéssel mindenütt ugyanakkorának tekinthető, így
a töltések nem torlódnak össze. Az országokat összekötő távvezetékekben azonban már
figyelembe kell venni a hullámszerű terjedést és azt is, hogy a vezeték végéről a hullámok
visszaverődhetnek.
A vezeték mentén terjedő hullámok könnyen tanulmányozhatók a nagyfrekvenciás
mikrohullámok segítségével. Erre a célra kifejlesztett iskolai szemléltető eszköz a Lecherdrótpár, a tanszerkereskedelemben beszerezhető.
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https://www.leybold-shop.com/physics/physicsexperiments/electricity/electromagnetic-oscillations-andwaves/propagation-of-decimeter-range-waves-along-lines/determiningthe-current-and-voltage-maxima-on-a-lecher-line/vp3-7-3-1.html

Kísérletek Lecher-drótpárral (ERH12.)
Részletek >>>

Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vezeték mentén
(ERH13.)

Részletek >>>

10.5. Az elektromágneses hullámok Maxwell-egyenletekre alapozott elméleti
leírása (emelt szintű fakultatív tananyag)
Az elektromágneses hullámok tanításának legmagasabb szintjét a Maxwell-egyenletek
integrális alakjára alapozott leírás jelenti. Természetesen ezt a tárgyalást is a korábban
ismertetett kísérleti tapasztalatokra kell építeni. Itt azonban több esetben előtérbe kerülhetnek
deduktív magyarázatok is. A kísérleti tapasztalatok után az emelt szintű osztályokban a
Maxwell-egyenletek intuitív, erővonalképekre alapozott tárgyalását az egyenletek integrál
alakjával lehet kiegészíteni. Itt új anyagot csak az eltolási áram bevezetése jelent, hiszen az
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elektrodinamika felépítése során az egyenletek integrális alakját tartalmilag minden esetben
kifejtettük.

Maxwell IV. törvénye, az eltolási áram bevezetése
Az elektromágneses hullámok szemléletes bevezetésekor a Faraday-féle indukciótörvény
mintájára egészítjük ki a Maxwell-törvényrendszert azzal, hogy az időben változó elektromos
fluxus körül zárt indukcióvonalakból álló mágneses tér alakul ki. Ez kiegészíti az áramok által
keltett ugyancsak zár indukcióvonalakból álló teret. Ezt a teret a gerjesztési törvény írja le:
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝜇𝑜 𝐼, azaz, ha zárt görbe mentén összeadjuk a 𝐵
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ mennyiségeket, akkor az
∑𝑔 𝐵
eredménynek meg kell egyeznie a görbe által határolt felületen átmenő áramok előjeles
összegének 𝜇0 -szorosával. Az emelt szintű fizikát tanuló osztályokban a szimmetria okon
túlmenően érdemes további érveléssel is alátámasztani a gerjesztési törvény (Maxwell IV.)
kiegészítését. Ügyes példák választásával megmutathatjuk, hogy a gerjesztési törvény bizonyos
esetekben nem ad egyértelmű eredményt. Ezek a példák az emelt szintű fizika osztályokban
nagyon fontosak, mert elősegítik a Maxwell-egyenletek mélyebb megértését.

Kondenzátorral megszakított áramkör
Alkalmazzuk a gerjesztési törvényt kondenzátorral megszakított áramkörre, az ábrán pontokkal
jelölt kör alakú g görbére, ahol g körbeöleli a kondenzátor lemezéhez vezető vezetéket, és
középpontja a vezetékre esik! Ha a görbe síkjára fektetett F felületen átmenő áramra írjuk fel a
gerjesztési törvényt, akkor a már ismert összefüggéshez jutunk:
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝐵 ∙ 2𝑟𝜋 = 𝜇𝑜 𝐼
∑ 𝐵
𝑔

𝐼

ahonnan 𝐵 = 𝜇0 2𝑟𝜋. (Kihasználtuk, hogy B nagysága szimmetria okból a vezetőtől azonos
távoságban mindenütt ugyanakkora.)
Választhatunk azonban olyan szintén a g görbére fektetett, S felületet, amely kikerüli az I áramot
és a kondenzátor belsejében záródik, ahol az áramerősség zérus. Mivel a felületen nem megy
át áram, a görbe menti indukcióvektor
összegnek is zérusnak kellene lenni. Ez
azonban csak akkor lehetséges, ha B = 0. Úgy
tűnik, a gerjesztési törvény ebben az esetben
nem ad egyértelmű eredményt!
Nyilvánvaló, hogy a gerjesztési törvényt
szeretnénk érvényben tartani, és az is biztos,
hogy a „bajt” a kondenzátor okozza, ahol az
áram megszakad. A kondenzátor lemezei
között töltésmozgás nincsen, de a lemezeken
felhalmozódó
töltések
miatt
a
kondenzátorlemezek között változik az

10.8. ábra: Az eltolási áram bevezetése kondenzátor
segítségével
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elektromos tér. Célszerű javítási lehetőségként adódik, hogy az elektromos tér változásához a
lemezek között rendeljünk hozzá olyan áramot, amely a gerjesztési törvényt tetszőleges felület
választás mellett érvényben tartja. Gondoljuk végig, mekkora áramot kellene hozzárendelni a
kondenzátor lapjai között változó elektromos térhez! A lemezek közötti elektromos fluxus
(𝜙𝐸 = ∑𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡 𝐸𝑛 ∙ ∆𝐴) és a vezetőben folyó I áram között az alábbi összefüggés írható fel, ha
𝑄

felhasználjuk az áram definícióját és a Gauss-tételt (𝜙𝐸 = 𝜀 ):
0

𝐼=

∆𝑄 𝜀0 ∆𝜙𝐸
=
∆𝑡
∆𝑡

Ezt az áramot eltolási áramnak nevezzük: 𝐼𝑒𝑙𝑡𝑜𝑙 = 𝜀0

∆𝜙𝐸
∆𝑡

. Az „eltolási” alakot ölti, ahol 𝜙𝐸 az

elektromos fluxus. Az eltolási jelzőt azért használjuk, mert ez az áram csak a mágneses tér
keltése szempontjából tekinthető áramnak, töltésmozgással nem jár.
Megjegyzés: Az ábrán látható g görbe helyett vehetünk kicsit bonyolultabb görbét is, amellyel
csak annyi mutatható ki, hogy a gerjesztési törvény az eltolási áram bevezetése nélkül nem
határozza meg egyértelműen az indukcióvektort. Ilyen például az a görbe, amely két félkörből
és az őket összekötő szakaszokból áll. Az egyik félkör a kondenzátoron belül, a másik kívül
van, mégpedig úgy, mintha egy teljes kört félbevágtunk volna, és az egyik felét a kondenzátor
lemezein belülre mozdítottuk volna.

Maxwell IV. törvényének teljes alakja
A gerjesztési törvényt a fentiek alapján a valódi áramok mellett ki kell egészíteni az eltolási
áram hatásának figyelembevételével:
∑
𝑔 𝑔ö𝑟𝑏𝑒

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝜇𝑜 (𝐼 + 𝜀𝑜
𝐵

∆𝛹
)
∆𝑡

Az így kapott törvényt Maxwell IV. törvényének nevezzük. A törvény nélkülözhetetlen az
elektromágneses hullámok létezésének megértéséhez. Vegyük észre, hogy a fenti
megfogalmazásban teljesen általános, azt fejezi ki, hogy a mágneses indukcióvektor
örvényessége tetszőleges zárt görbe mentén megegyezik a görbére, mint határfelületre illesztett
felületen átmenő áram és eltolási áram összegének 𝜇0 szorosával.
Megjegyzés:
-

Bár az eltolási áram bevezetésével a törvényt egyszerűbben fogalmaz hatjuk meg, mégis
érdemes diákjainkkal minden esetben az elektromos fluxusváltozással is
megfogalmaztatni.

Gömb középpontjából kifelé folyó áram
A következő meglepő példával is az eltolási áram bevezetésének szükségességét támaszthatjuk
alá, még inkább használható azonban az eltolási áram bevezetése után a fogalom mélyebb
megértésére.
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A példa mesterkélt, tanulságai azonban fontosak. Tömör vezető gömb középpontjába Q töltést
helyezünk. (Ezt elképzelhetjük úgy, hogy kis fémgömbre Q töltést helyezünk, majd valamilyen
rossz vezető anyaggal (például zselével) veszünk körbe úgy, hogy a kicsiny fémgömb az r
sugarú zselégömb közepén helyezkedjék el. A kicsiny gömbről a t = 0 időpillanatban izotróp
áram indul radiálisan. Az áram sugárirányú, és az áramsűrűség a gömb középpontjától azonos
távolságú felületeken, így a zselégömb külső felületén is adott pillanatban állandó.
Írjuk fel a gömb egyik főkörére (például az egyenlítőjére) mint g görbére a gerjesztési törvényt!
Az indukcióvektor iránya az egyenlítőn attól függ, hogy a felső („északi”), vagy az alsó („déli”)
felületre írjuk fel! a gerjesztési törvény ismét nem ad egyértelmű eredményt. Intuíciónk azt
diktálja, hogy az indukcióvektornak zérusnak kell lennie.

10.9. ábra: Az eltolási áram bevezetése vezető gömb segítségével

A mágneses indukció egyértelműen meghatározható, ha figyelembe vesszük az eltolási áramot
is. Írjuk fel Maxwell IV. törvényét úgy, hogy zárt görbeként a gömb egyenlítőjét, a rá illesztett
felületként pedig az északi zselé félgömb felszínét választjuk:
∑
𝑔 𝑔ö𝑟𝑏𝑒

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝜇𝑜 (𝐼 + 𝜀𝑜
𝐵

∆𝛹
)
∆𝑡

Bár az áramerősség figyelembevétele sem tűnik könnyűnek, sokkal elgondolkodtatóbb
azonban, hogy mit jelenthet az elektromos fluxus változása. Adott pillanatban az I áramot
nyilván a gömb belsejében lévő töltés csökkenésének 𝐼 =

∆𝑄
∆𝑡

üteme szabja meg. Ez azonban a
1 ∆𝑄

gömb teljes felületén kifolyó áramot jelenti, a félgömbön csak 𝐼𝐹 = 2 ∆𝑡 folyik át.
Hasonló gondolatmenetet használhatunk az eltolási áram meghatározására. A Gauss-tétel
𝑄

szerint ugyanis 𝜙𝐸 = 𝜀 , ahol Q a kis fémgömb töltése kezdetben. Azáltal, hogy a töltések a
0

vezetőben sugárirányban kifelé áramlanak, a töltés nagysága csökken, és ezáltal változik az
elektromos fluxus nagysága is:
∆𝜙𝐸
1 ∆𝑄
1
=
=− 𝐼
∆𝑡
𝜀0 ∆𝑡
𝜀0
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ahol

∆𝑄
∆𝑡

nagysága éppen a gömb teljes felületén kiáramló áram nagyságával egyezik meg. (A

negatív előjel a töltés csökkenése miatt jelenik meg.)
Azt kapjuk tehát, hogy a felületen kifelé folyó vezetési áramon kívül figyelembe kell venni a
befelé folyó eltolási áramot is! Így az eltolási árammal kibővített gerjesztési törvény szerint:
∑
𝑔 𝑔ö𝑟𝑏𝑒

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝜇0 (𝐼 + 𝜀0
𝐵

∆
𝐼
1𝐼
) = 𝜇0 ( + 𝜀0 (−
)) = 0
∆𝑡
2
𝜀0 2

tehát nem jön létre mágneses tér.
A feladat azért nagyon tanulságos, mert mutatja, hogy a valódi és az eltolási áram egyszerre
létezhet a tér ugyanazon pontjában.

A Maxwell-egyenletek szemléletes és matematikai alakjának összefoglalása
A Maxwell IV. törvény felírása után érdemes időt szánni a Maxwell-egyenletek
összefoglalására, ahol az erővonalakkal szóban megfogalmazott törvényeket kiegészítjük a
matematikai leírással. Meg kell mutatni, hogy a matematika leírás különböző részletességű
alakban tehető meg, attól függően, hogy a vizsgált probléma melyik formával közelíthető
legmegfelelőbben.
A Maxwell-egyenletek erővonalképekre alapozott szemléltetését visszaidézve a korábbi emelt
szintű kiegészítéseknek megfelelően az egyenletek körszummákkal, illetve fluxusokkal
megfogalmazott alakja a következő lehet.
Az egyenletrendszer hatalmas jelenségkör leírását tömöríti. Segítségével származtatható az
elektrodinamika és az optika teljes törvényrendszere.
Az összefoglalás emelt szinten is csak akkor lehet hasznos, ha az egyenletek tartalmával a
diákok az elektrodinamika szisztematikus felépítése során már fokozatosan megismerkedtek.
Fogalmi szinten ismerniük kell a vonal és térfogati integrált, valamint az időbeli változás
jelentését. Elvárható a differenciál és integrálszámítás elemi technikáinak a használata is.
Természetesen nem a többváltozós integrálok számítási szintű kezelésére gondolunk, hanem a
skalár és vektoriális szorzat használatára, az egyváltozós függvények deriválására és
integrálására. Fontos a differenciálhányados különbségi hányadossal való közelítése, az
integrálok közelítő összegekkel történő kiszámítása és a határérték fogalom biztos értése. A
közelítések megértését, elfogadását és számításokban történő felhasználását segíti, a
számítógépes programok felhasználása és még inkább az egyszerű programok elkészítése.
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Erővonalakkal

Az elektromos tér
forráserősségét a
töltések szabják
meg.

Szavakban

A mágneses tér
forráserőssége
zérus.

𝑄
𝜀𝑜

Matematikai
alak I.

𝛷𝐸 =

Matematikai
alak II.

∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝐴⃗ =

𝛷𝐸 = 0
𝑄
𝜀𝑜

A
változó
mágneses
fluxus
körül
örvényes
elektromos
tér
keletkezik.

𝛤𝐸 = −

⃗⃗ ∙ ∆𝐴⃗ = 0
∑𝐵

∆𝛷𝐵
∆𝑡

∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = −

Az áramló töltések és a
változó elektromos fluxus
körül örvényes mágneses tér
keletkezik.

𝛤𝐵 = 𝜇𝑜 𝐼 + 𝜀𝑜 𝜇𝑜

∆𝛷𝐵
∆𝑡

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗
∑𝐵
= 𝜇𝑜 𝐼 + 𝜀𝑜 𝜇𝑜

Integrális alak
∮ 𝐸⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗
∮𝐵

𝐴

𝐴

= ∫ 𝜌𝐸 ∙ 𝑑𝑉

= ∫ 𝜌𝑀 ∙ 𝑑𝑉

𝑉

Szimbólumok
jelentése

∆𝛷𝐸
∆𝑡

∮ 𝐸⃗⃗ ∙ 𝑑𝑠⃗

⃗⃗ ∙ 𝑑𝑠⃗
∮𝐵

𝑑
⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗
=− ∫𝐵
𝑑𝑡

= 𝜇𝑜 ∫ 𝑗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗ + 𝜀𝑜 𝜇𝑜

𝐴

𝑑
∫ 𝐸⃗⃗
𝑑𝑡

∙ 𝑑𝐴⃗

𝑉

𝛷𝐸 = ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝐴⃗

⃗⃗ ∙ ∆𝐴⃗
𝛷𝐵 = ∑ 𝐵

𝛤𝐸 = ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗

= ∮ 𝐸⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗

⃗⃗ ∙ 𝑑𝐴⃗
= ∮𝐵

= ∮ 𝐸⃗⃗ ∙ 𝑑𝑠⃗

Elektromos
forráserősség, az
elektromos tér zárt
felületre
vett
fluxusa.

∆𝛷𝐸
∆𝑡

Mágneses
forráserősség, a
mágneses
indukcióvektor
zárt felületre vett
fluxusa.

Elektromos
örvényerősség, az
elektromos tér zárt
görbe mentén vett
integrálja.

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = ∮ 𝐵
⃗⃗ ∙ 𝑑𝑠⃗
𝛤𝐵 = ∑ 𝐵

Mágneses örvényerősség, a
mágneses
indukcióvektor
zárt görbe mentén vett
integrálja.

Megjegyzés:
-

A Maxwell-egyenletek, és különösen matematikai felírásuk rendkívül absztrakt
fogalomrendszert takar. Mégis sokan úgy látták, s látják ma is, hogy szükséges van az
egyenleteknek a középiskolában is megérthető interpretációja, mert a mai technika elvi
hátterének megértése e nélkül szinte lehetetlen. A nehéz didaktikai feladat megoldására
hazánkban a 70-es években többféle változatban is készültek kiváló tankönyvek (Holics
László: FIZIKA a gimnáziumok számára). Sajnos az elektrodinamika fenti
interpretációja egyelőre túl nehéznek bizonyult, s eredeti formájában ma már csak
néhány speciális fizika tagozatos osztályban kerül feldolgozásra. Nem hangsúlyozhatjuk
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azonban eléggé jelentőségét a tanárképzésben és az egyetemek alapozó kurzusain, ahol
éppen a középiskolai és az egyetemi tananyag közötti hidat teremti meg, megkönnyítve
ezzel a természettudományok műveléséhez szükséges kalkulus használatát.

Elektromágneses hullámok sebességének levezetése (ERH14.)
Részletek >>>

A szabad elektromágneses hullám fázisviszonyai (ERH15.)
Részletek >>>

Elektromágneses hullámok energiája és impulzusa (ERH16.)
Részletek >>>
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ELEKTROMÁGNESES
REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK
MELLÉKLETEI
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ERH1. Az elektromágneses rezgések mennyiségi tárgyalása a
középiskolában

(emelt szintű kiegészítő anyag)
A párhuzamos LC rezgőkör rezgésidejének meghatározása
(A Thomson-képlet levezetése)
A rezgésidőt a rugóra akasztott test és a rezgőkör energetikai leírásából származtatható
mennyiségi analógiák alapján határozhatjuk meg. A rugóra akasztott test jól ismert rezgésidő𝑚

képletét a rezgő test m tehetetlen tömege és a D rugóállandó határozza meg (𝑇 = 2𝜋√𝐷 ).
Összetettebb mechanikai rendszerek esetén, ha beláttuk, hogy a mozgásegyenlet lineáris
erőtörvényt tartalmaz, a periódusidő kiszámítására a rugó rezgésidő-formula jól használható.
Ehhez a rezgő rendszer effektív tehetetlenségének (meff) és effektív rugóállandójának (Deff)
meghatározására volt szükségünk, amit a formulába behelyettesíthettünk. A mechanikai rezgés
és az elektromágneses rezgés energetikai párhuzamba állítása jó lehetőséget kínál arra, hogy az
elektromágneses rezgés esetén rátaláljunk azokra a rezgést meghatározó paraméterekre,
amelyek megfelelnek a mechanikai rezgés esetén a tömegnek és a rugóállandónak. Ezeket
beírva a rugó rezgésidő képletébe, meghatározható az elektromágneses rezgés periódusideje.
A mechanikai rezgést a megfeszített rugó energiája indította el, ami T/4 idő múlva teljes
mértékben átalakult a rezgő test kinetikus energiájává. Az elektromágneses rezgések esetén
hasonló mondható a kondenzátor kezdeti energiájáról, ami T/4 idő múlva az induktív tekercs
energiájaként jelenik meg. A két rezgés energia kifejezéseit összehasonlítva adódik:
Kezdeti potenciális energia:
𝐸𝑟 =

1 2
𝐷𝑥 ,
2

𝐸𝐶 =

1 1 2
∙ 𝑄
2 𝐶

Az összevetés szerint az elektromágneses rezgés esetén a kondenzátor időben változó töltése
Q(t) felel meg a mechanikai rezgés x(t) kitérésfüggvényének. to = 0 pillanatban a rugó kitérése
és a kondenzátor töltése egyaránt maximális. A rezgés megindulásával a kondenzátor töltése
(és ezzel arányosan a kondenzátor sarkain mérhető U(t) feszültség is koszinuszosan változik,
azaz:
𝑄(𝑡) = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ cos (𝜔𝑡)
𝑈(𝑡) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ cos (𝜔𝑡)
Az elektromágneses rezgés esetén a körben lévő kondenzátor kapacitásának reciproka
1

feleltethető meg a mechanikai rezgés effektív rugóállandójának (𝐷𝑒𝑓𝑓 ≅ 𝐶).
A rugón rezgő test kinetikus energiáját a rezgőkör tekercsének energiájával vetjük össze:
1

𝐸𝑟 𝑘𝑖𝑛 = 2 𝑚𝑣 2
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1

𝐸𝐿 = 2 𝐿𝐼 2

A formulák hasonlósága alapján az elektromágneses rezgés esetén a tekercs induktivitása tölti
be a rugón rezgő test tehetetlen tömegének szerepét (𝑚𝑒𝑓𝑓 ≅ 𝐿). Ez nem csupán a matematikai
formulák összevetéséből adódik, de személetileg is. A rugón mozgó test tehetetlensége miatt
lendül át az egyensúlyi helyzetén és feszíti a korábbihoz képest ellentétes irányba a rugót. Az
elektromágneses rezgőkörben a tekercs induktivitása hajtja tovább az áramot a körben akkor,
amikor a kondenzátor már elvesztette a töltését, és eredményezi azt, hogy a kondenzátor a
korábbi állapotához képest ellentétes polaritással újra feltöltődik.
A formulák fenti összehasonlításból adódik az analógia a rezgőkör időben változó árama és a
rezgő test periodikusan változó sebessége közt. Ez a megállapítás természetesen nem független
attól, hogy az elektromágneses rezgés esetén a mechanikai kitérés-függvény megfelelője a
kondenzátor töltésének periodikus váltakozása. Mivel Az áram definíció szerint 𝐼(𝑡) =

∆𝑄(𝑡)
∆𝑡

,a

rezgőkörben az áram időbeli változása tehát:
𝐼(𝑡) =

∆𝑄(𝑡) ∆(𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ cos (𝜔𝑡))
=
= −𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ sin (𝜔𝑡)
∆𝑡
∆𝑡

Megfontolásaink alapján az elektromágneses rezgés rezgésidejét a rugó rezgésidő-képletéből
származtathatjuk, behelyettesítve az effektív rugóállandónak megfeleltetett reciprok-kapacitást
(1/C) és a rezgés tehetetlenségét jellemző indukciós tényező L értékét.
𝑇 = 2𝜋√

𝑚𝑒𝑓𝑓
𝐿
= 2𝜋√
= 2𝜋√𝐿𝐶
1
𝐷𝑒𝑓𝑓
⁄𝐶

Az párhuzamos LC-kör elektromágneses rezgéseinek periódusidejét megadó formulát
Thomson-képletnek nevezzük.

Vissza >>>
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ERH2. Elektromágneses kényszerrezgés és rezonancia

(fakultatív kiegészítő anyag)
A mechanikai rezgések és az elektromágneses rezgések lényegi hasonlóságát bizonyítja, hogy
elektromágneses regések esetén is beszélhetünk kényszerrezgésről és rezonanciáról. A MR11.
mellékletben leírt kísérlet a rugón mozgó test kényszerrezgését és rezonanciáját példázta. Az
elektromágneses kényszerrezgés és rezonancia hasonló kísérlettel mutatható be. A rezgőkör
periodikusan ingadozó külső feszültség hatására kényszerrezgésbe hozható. A kísérleti
összeállítást az ábra mutatja.

A rezgőkör tekercsét a hozzá induktívan csatolt (közös vasmagon lévő tekerccsel gerjesztjük,
amit változtatható frekvenciájú, szinuszos feszültségforrásra (hanggenerátor) kapcsolunk. A
gerjesztő kör váltakozó árama a gerjesztő tekercsben váltakozó mágneses teret kelt, ami a
rezgőköri tekercsben feszültséget indukál, aminek hatására a rezgőkörben megindul a
kényszerítő frekvenciát követő töltésmozgás. A rezgőkör kényszerrezgésének frekvenciáját és
amplitúdóját a rezgőkör kondenzátorára kapcsolt oszcilloszkópon vizsgájuk. A kísérleti
tapasztalatok azt mutatják, hogy a rezgőkör frekvenciája mindig megegyezik a kényszerítő
frekvenciával. A kényszerrezgés amplitúdója adott frekvencián állandó (nem csillapodik), de
az amplitúdó nagysága erősen függ attól, hogy a kényszerítőfrekvencia és a rezgőkörre
jellemző, a Thomson-képlettel számítható sajátfrekvencia mennyire különbözik egymástól. Ha
a kényszerrezgés frekvenciája sokkal kisebb vagy nagyobb a sajátfrekvenciánál, a rezgés
amplitúdója kicsi. Közeledve a sajátfrekvenciához, az amplitúdó rohamosan nő, és ahol a
kényszerfrekvencia és a sajátfrekvencia megegyezik maximálissá válik (rezonancia). A
rezonanciahelyzeten túlhaladva a rezgés amplitúdója újra gyorsan csökken.
Megjegyzés:
-

A kényszerrezgés-kapcsolással egyszerűen lehet csillapítatlan rezgéseket előállítani. Az
amplitúdó értékét a rezgőkörbe kötött változtatható ellenállással lehet beállítani.

Vissza >>>
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ERH3. Csillapítatlan elektromágneses rezgések előállítása Meissnerféle visszacsatolással

(fakultatív kiegészítő anyag)
A csillapítatlan elektromágneses rezgések előállítására a rezgőkör energiaveszteségét
periódusonként pótolni kell, Ezt oldja meg a Meissner-féle elektronikus visszacsatolás.
(Alexander Meissner fizikus 1913-ban valósította meg a rezgőkörhöz illesztett speciális
kiegészítő kapcsolással a csillapítatlan elektromágneses rezgéseket.)
Meissner ötletes megoldásában a csillapítatlan rezgések előállításához szükséges energiát
egyszerű telep megfelelő frekvenciával és helyes fázisban szaggatott árama biztosítja. Mivel az
elektromágneses rezgések frekvenciája nagy, a mechanikus vezérléssel történő energiapótlás
nem jelenthet megoldást. Meissner érdeme, hogy olyan elektromos kapcsolást alkalmazott, ahol
az ütemes energiapótlást maga a rezgőkör vezérli. Ennek mai megoldása az ábrán látható. A
rezgőkör indukciós tekercsével közös vasmagon egy másik indukciós tekercs (ún. visszacsatoló
tekercs) található. A visszacsatoló tekercs indukciós feszültsége aszerint változik, ahogyan a
rezgőkör árama ingadozik. A visszacsatoló tekercs változó feszültsége a tranzisztor bázisára
kapcsolva vezérli a tranzisztor kollektoráramát. Az áramkör elemeinek jó összehangolása
esetén az éppen megfelelő időpontban meginduló kollektoráram pótolja a rezgőkör
energiaveszteségeit, így a rezgőkörben az elektromágneses rezgés csillapítatlanná válik.
A Meissner-féle visszacsatolással előállított csillapítatlan elektromágneses rezgés kísérleti
bemutatásának titka az alkalmazott kapcsolási elemek paramétereinek jó megválasztása. A
mellékelt kapcsolási rajzon megadott paraméterek csillapítatlan hangfrekvenciás rezgések
előállítására alkalmasak. A rezgéseket a rezgőkör kondenzátorára kapcsolt oszcilloszkópon
figyelhetjük meg, illetve a rezgőkört hangfrekvenciás áramlökésekkel tápláló áramkörbe kötött
hangszóró teszi hallhatóvá.

250 menet

10
V

500
menet

A kísérleti eszközök összerakása után a változtatható ellenállás csúszkáját középállásba
tesszük. Ezt követően a telep bekapcsolásával a visszacsatolt rezgőkör általában működni kezd,
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a hangszóró megszólal, és az oszcilloszkópon megjelenik a rezgés-görbe. Amennyiben a rezgés
alakja nem szabályosan szinuszos és a hang nem tiszta, az előtétellenállást finoman változtatva
korrigáljuk beállítást! Ha a folyamatos rezgés be sem indul, az annak a jele, hogy a tranzisztor
bázisára nem megfelelő fázisban jut feszültség. Ezt a visszacsatoló tekercs bekötésének
megfordításával (lényegében a tekercselési irány átfordításával) tudjuk korrigálni.
A kísérlet során érdemes megmutatni, hogy a rezgőköri tekercs induktivitását, vagy a
kondenzátor kapacitását megváltoztatva a rezgőkör frekvenciája a Thomson-képletnek
megfelelően változik. Ehhez elegendő a rezgőkör tekercsének záróvasát elmozdítani vagy a
kondenzátort kicserélni, és a változtatás után a változtatható ellenállás értékét hozzákorrigálni.
A rezgőkör sajátfrekvenciájának változását a hangszóró hangjának magasság-változása, illetve
a képernyőn látható hullámgörbe periódusváltozása jelezi.

Vissza >>>
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ERH4. Elektromágneses rezgések frekvenciájának nagypontosságú
stabilizálása – a kvarcóra működése

(kiegészítő anyag)
Hétköznapi célokra használt legpontosabb óráink a kvarcórák. Míg a mechanikusan működő
órák esetén elfogadott a napi 1 másodperces késés vagy sietés, addig az elektronikus kvarcórák
megengedett pontatlansága heti 1 másodperc. A kvarcórák titka, hogy belső időjelület
elektromágneses rezgőkör adja, aminek állandó frekvenciáját parányi piezoelektromos
kvarckristály rezgései stabilizálja. A kvarckristály (kristályos szilícium-dioxid, SiO2) ún.
piezoelektromos tulajdonságú kristály. Szerkezetét térben szabályosan elrendeződött pozitív és
negatív töltésű ionok alkotják. Alapállapotban a kristály minden elemi cellájában a pozitív és
negatív ionok töltésének összege zérus, továbbá a negatív és pozitív ionok töltésközéppontja
cellánként egy pontba esik. Környezete felé a kristály egésze semlegesnek mutatkozik. A
kvarckristály különleges tulajdonsága abban áll, hogy ez a kiegyensúlyozott töltéseloszlás
megbomlik, ha a kristály külső erőhatásra rugalmasan deformálódik. Ilyenkor a kristály
elektromosan polarizálódik és bizonyos felületei között elektromos feszültség mérhető. Ezt
nevezzük piezoelektromos hatásnak. A piezoelektromos hatás fordított irányban is fellép, azaz,
ha kristályt külső elektromos térbe helyezzük, az elektromos hatásra a kristály mechanikusan
deformálódik. A piezoelektromosság jelenségét az ábra szemlélteti. A baloldali a) rajz
egyensúlyi állapotan mutatja a kristály egy darabját, feltüntetve a kristály jellemző ionelrendeződését. A jobb oldali ábra szerint a kristályt két fémlemez közé fogva függőleges
irányban F erővel összenyomtuk. A makroszkopikus deformáció a kristályszerkezetben az
ionok elrendeződését úgy változtatja meg, hogy a negatív és pozitív ionok töltésközéppontja
térben különválik, polarizálódik. A polarizáció következtében a deformált kristálydarab két
vízszintes lapjára felfekvő fémlemezekben elektromos megosztás lép fel és a lemezek között
elektromos feszültség mérhető.

A kvarcórákban a fordított irányú piezo-hatást alkalmazzák. Kvarckristályból vékony téglatest
alakú kristálylemezkét vágnak ki a kristályszerkezet irányait figyelembe véve. A lemez két
szembenálló felületére fémréteget párologtatnak, amihez elektromos csatlakozásokat
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illesztenek. (A kristálylemez így egy speciális kondenzátornak tekinthető, ahol a két fegyverzet
közt a kvarckristály a dielektrikum.) Ha ezután a kristálylemez két fémmel borított felületére
váltakozó feszültséget kapcsolunk, a kristály a feszültségingadozás hatására deformálódik,
rezegni kezd. Ha a külső feszültségingadozás frekvenciája megegyezik a kristálydarabka
sajátfrekvenciájával a kvarckristály rezgése felerősödik és stabilizálódik. A kvarcórák úgy
készülnek, hogy az óra belső időjelét adó elektromágneses rezgőkör frekvenciáját a
piezoelektromos kvarckristály sajátrezgései stabilizálják. (A kvarckristály sajátrezgési
frekvenciáját a belső kristályszerkezet és a kristály-lapocska geometriai méretei határozzák
meg. Az óra pontosságának feltétele az, hogy a kristály-lemez kristálytani orientációja és
méretei a lehető legpontosabbak legyenek. Az általános gyakorlat szerint nagytisztaságú
kvarcolvadékból mesterségesen növesztett, orientált kvarc egykristályokból néhány mm
nagyságú, nagyon pontosan egyforma méretű kristályszeleteket vágnak ki. Így biztosítható,
hogy a kristályok rezgési sajátfrekvenciája, azaz a kvarcórák belső rezgési frekvenciája
egyforma legyen. A kvarcórák sorozatgyártásában meghatározó japán Seiko cég 1968-ban
piacra dobott és az egész világon ismerté vált „Astron” órájában a kvarckristály
sajátfrekvenciája 32768 = 215 Hz. Ezt az ultrahang tartományba eső rezgést 15-ször megismételt
elektronikus frekvenciafelezéssel egyszerűen lehetett átalakítani az óráinkban megszokott
1/másodperc frekvenciára, ami már alkalmas arra, hogy léptető motort meghajtásával mozgassa
a másodpercmutatót, vagy a digitális óralapon ütemesen megjelentesse a másodperceket.
Megjegyzés:
-

Fizikatörténeti érdekesség, hogy a piezoelektromosság jelenségét 1880-ban az a Pierre
Curie francia fizikus fedezte fel 1880-ban, aki később feleségével, a lengyel Maria
Marie Skłodowska-Curie-vel a radioaktivitás felfedezőjeként vált világszerte ismertté.

-

Az elektromágneses rezgőkörbe kapcsolt kvarckristályok ultrahangtartományba eső
rezgéseit ultrahang forrásként is széles körben alkalmazzák.

-

Nagypontosságú tudományos mérések során, illetve speciális high-tech alkalmazások
esetén (pl. GPS-rendszerek) a kvarcóránál lényegesen pontosabb időmérésre képes
atomórákat használnak.

Vissza >>>
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ERH5. Az elektromágneses sugárzás hullámtulajdonságainak
kimutatása mikrohullámokkal

Az iskolai kísérletezésre használt mikrohullámú adó sugárzó tölcsére jól irányítható szűk
hullámnyalábot szolgáltat. A sugárzást a készlet részeként forgalmazott elektromágneses
érzékelőre csatlakozó műszer mutatója, más típusoknál hang jelzi. Az érzékelő lehet az adóhoz
hasonló tölcséres rezonátor, de lehet nyélre szerelt elektromos térérzékelő dipól is. A
kísérleteket érdemes a kibocsátott sugárzás alaptulajdonságainak bemutatásával kezdeni, és a
hullámtulajdonságok kimutatásával folytatni.

Az antenna sugárzási karakterisztikája
▪

▪

▪

Tegyük az adót és a vevőt egymástól kb. 2 m távolságba! A vevő érzékenységét állítsuk
alacsonyra! Kapcsoljuk be az adót és a vevőt! A vevő hangszórója hangosan megszólal,
jelezve, hogy a levegőn keresztül létrejött az összeköttetés.
Ezután forgassuk el az adóantennát vízszintes síkban jobbra és balra Minél nagyobb a
szögeltérés, annál halkabb hangot hallunk. 14-15°-os szögeltérésnél a hangerő kb. felére
csökken, 25-30°-nál már észlelhetetlenné válik. Ugyanezt tapasztalhatjuk akkor is, ha
az adóantennát függőleges síkban forgatjuk el (föl-le bólogatunk vele). A kísérlet
kvalitatívan az antenna sugárzási karakterisztikáját adja.
Ha nem az adó-, hanem a vevőantennát forgatjuk el, megállapíthatjuk, hogy a
vevőantenna vételi karakterisztikája hasonló az adóantenna sugárzási
karakterisztikájához. A vevőantenna is csak a vételi főirányból (az antennatengely
irányából) veszi a maximális jelet, attól eltérő irányokból egyre kevesebbet.

A sugárzás terjedési tulajdonságai
A különböző testekre eső elektromágneses sugárzás egy része visszaverődik, más része pedig
behatol a testbe. A behatoló sugárzás egyik részét a test elnyeli, a másikat átereszti. Az anyagi
minőségtől és a geometriától függően a visszavert, elnyelt, illetve átengedett komponens
dominál. Ezek az általános tulajdonságok a radarhullámok esetén is érvényesek. Fémekben a
sugárzás túlnyomó része elnyelődik, a vékony szigetelőanyagokon és gázokon pedig áthatol. A
következőkben ezekre a jelenségekre vonatkozó kísérleteket ismertetünk.

Elnyelődés és visszaverődés
Tegyük a kezünket vagy egy könyvet az alapállásban elhelyezett, működő adó és a vevő közé!
A hang folyamatosan hallható, bár intenzitása a sugárzás útjába helyezett akadály hatására
csökken. A kezünk (a könyv) a sugárzás egy részét átengedi, más részét visszaveri vagy elnyeli.
A hang gyengén akkor is megszólal, ha ezeket a tárgyakat ún. lokátor üzemmódban tesszük az
antennák elé (ábra). Ez jelzi, hogy a tárgyak a hullámok egy részét visszaverik.
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Megjegyzés:
-

A radarhullámok visszaverődése zárt térben felhasználható például betörésjelzésre. A
behatoló személyekről visszaverődő hullámok az érzékelőbe jutnak és riasztanak.

Az elnyelt mikrohullámú energiával működnek a mikrohullámú sütők. Mikrohullámok hatására
az anyagok könnyen mozgó, elektromosan töltött részecskéi rezgésbe jönnek, mozgásuk
közben súrlódáshoz hasonló erők lépnek fel, s így az energiát hő formájában átadják az anyag
többi részének. A különböző élelmiszerek jelentős részét víz alkotja. A vízmolekulák kicsiny
elektromos dipólusként viselkednek. Ezek a dipólusok forgási rezgésbe jönnek a
mikrohullámok hatására. A szigetelőkben az elektromos töltések rögzítettek, ezért pl. az
üvegedényeket a mikrohullámú sugárzás nem melegíti fel. A mikrohullámú sütőbe azért nem
szabad fém tárgyakat tenni, mert a visszavert hullámok egy helyre fókuszálódhatnak, és
tönkretehetik a sütőt.

Visszaverődés fémeken
Tegyünk lokátor üzemben (ábra) a sugárzás útjába a könyv helyett fémlapot! Finoman állítsuk
be úgy, hogy a hangerő maximális legyen! Az észlelt erős hang jelzi, hogy a fémlap sokkal több
sugárzást ver vissza, mint az előző kísérletben a könyv vagy a testünk.
Ha alapállásra visszatérve a fémlapot a két antenna közé tesszük (különösen, ha az adóantenna
nyílását letakarjuk vele), akkor a vevő teljesen elnémul. A fémek nem eresztik át a
mikrohullámokat. Ezen alapul a fémek árnyékoló hatása. Mérésekkel kimutatható, hogy a
fémek gyakorlatilag nem is nyelnek el mikrohullámú energiát, tehát ideális hullámvisszaverő
anyagok.
Megjegyzés:
-

A fémeknek éppen ezt a tulajdonságát használják ki akkor, amikor rossz látási
viszonyok mellett a radarhullámok segítségével repülőgépeket vagy hajókat észlelnek,
hiszen a róluk visszavert hullám árulja el jelenlétüket.
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A visszaverődési törvény
Állítsuk össze az ábra szerinti elrendezést! (Kiinduláskor a
vevő ne adjon hallható hangot!) Az adó sugárzása zárjon be
szöget a fémlap normálisával. A vevővel keressük meg, hogy a
visszavert sugár milyen irányban maximális. Megállapítható,
hogy érvényes a hullámok visszaverődési törvénye, azaz a
beeső és a visszavert hullám egy síkban van, a beesési és a
visszaverődési szög pedig egyenlő egymással (α = β).

A radarhullámok fokuszálása

Állítsuk össze az ábrán látható kísérletet! Tegyünk az adóantennától viszonylag nagy (több mint
3 m) távolságra fémből készült parabolatükröt vagy gömbsüveget! Ügyeljünk arra, hogy a
sugárzási irány a lehető legnagyobb mértékben párhuzamos legyen a tükör tengelyével!
Mozgassuk a detektort a fémtárgy és az adó között addig, amíg maximális hangerőt nem
észlelünk! Ez a pont a tükör fókuszpontja. A forgásparaboloid és a homorú gömbtükör a
tengelyével párhuzamosan beeső sugárzást a fókuszpontjába veri vissza, tehát a felületére beeső
energiát a fókuszpontjába gyűjti össze.

A radarhullámok törése
A törés bemutatásához bitumenből vagy viaszból készült prizmát használunk. Ezek hasonlóan
törik a 10 GHz körüli mikrohullámokat, mint az üvegprizma a fényt. A kísérleti összeállítást az
ábra mutatja.
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Az adót és a vevőt tegyük egyforma, kb. 1 m távolságra a prizmától! A két antenna megfelelő
elhelyezésével, illetve forgatásával állítsuk a vevőt maximális hangerőre! Ha a prizmát
elvesszük a helyéről, a hang megszűnik. A jelenség mutatja, hogy a radarhullámok a prizmán
megtörnek.

A radarhullámok teljes visszaverődése
Állítsuk össze az a) és a b) ábrán látható kísérletet! Legyen tehát a 45°-os prizma esetén az első
lapon a beesési szög 90°, második törésnél pedig 45°. A vevő nagy hangerővel szól, mert a
második (bitumen- levegő) határfelületen teljes visszaverődés következik be.

Interferencia és elhajlás
Interferencia a radarhullámok esetén is akkor jön létre, ha két vagy több koherens hullám
találkozik. Legegyszerűbben úgy juthatunk koherens hullámforrásokhoz, ha az adóból
kibocsátott nyalábot kettéosztjuk. A két részt különböző úton vezetve, majd újra egyesítve
tanulmányozhatjuk az interferencia-jelenségeket.

Interferencia létrehozása egyetlen fémtükörrel (Lloyd-tükör)

Állítsuk össze az ábra szerinti elrendezést! Az adóból kibocsátott hullámnyaláb egy része a
fémlapon visszaverődik, más része egyenesen tovább halad. A továbbhaladó és visszavert
nyaláb újra egyesül, és interferenciát hoz létre. Az interferenciát a vevő óvatos eltolásakor
megfigyelhető hangerősödések és gyengülések jelzik. Rögzített helyzetű adó és vevő esetén a
fémlap y irányú finom mozgatásával hozhatunk létre maximális, illetve minimális hangerejű
vételt.
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Megjegyzés:
-

A kísérlet tökéletes analógiája a fénytanból ismert Lloyd-tükrös interferenciának,
amelynek részletes leírása a III. kötet Fénytan fejezet pontjában található.

-

A hullámtalálkozást az adóból és az adónak a fémlapra vett tükörképéből, mint
pontszerű hullámforrásból kiinduló hullám interferenciájaként foghatjuk fel.

-

A két hullámforrástól L távolságban (L > d, 𝑥 =

𝐿𝜆
távolságú interferencia-maximumok
𝑑

észlelhetők. A maximumok nem élesek, mert a sugárforrás nem pontszerű, és a vevő és
a hullámforrások távolsága sem választható több nagyságrenddel nagyobbra, mint a két
hullámforrás d távolsága.

Interferencia létrehozása sarokreflektorokkal
Helyezzünk a lokátor üzemmódba állított adóval és vevővel szembe két sarokreflektort! (A
sarokreflektor derékszögben meghajlított fémlemez, amely a ráeső radarhullámokat – általában
háromszoros visszaverődés után – mindig pontosan ugyanabba az irányba veri vissza, mint
amerről érkeztek.) Az egyik reflektort rögzítsük állványon, a másikat tartsuk a kezünkben!
Megfelelő elrendezés esetén a vevőantenna veszi mindkét sarokreflektorról visszaverődő
hullámokat (ábra).

A kézben tartott reflektort mozgassuk lassan az antennák felé! A vevő hangja periodikusan
halkul, illetve erősödik. A jelenség a reflektorokról visszaverődő hullám interferenciájának a
következménye. A kézben tartott reflektor x elmozdulásának hatására a két reflektorról
visszavert nyaláb útkülönbsége 2x-szel változik. (Mind a reflektor felé haladó, mind a
visszavert hullám útja megrövidül.) Ennek megfelelően az erősítések és a gyengítések

𝜆
2

távolságonként követik egymást.
Megjegyzés:
-

A kísérlet az antennákkal szemben, a sugárzási irányra merőleges síkban rögzített
fémlemezzel és egy sarokreflektorral is elvégezhető. Azért érdemes a lemezt rögzíteni
és a sarokreflektort mozgatni, mert az utóbbiról visszavert sugár iránya nem érzékeny
az oldalirányú mozgatásra, illetve forgatásra.

-

A kísérlettel egyszerűen megmérhető a radarhullámok hullámhossza. A sarokreflektort
az antennák felé mozgatva és pl. 10 erősítési hely z távolságát megmérve, a hullámhossz
2𝑧

a 𝜆 = 10 összefüggésből adódik.
-

A sarokreflektor tökéletes megfelelője a fénytanban használt derékszögű szögtükörnek.
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Az elektromágneses hullámok interferenciája Young-féle elrendezés esetén
Az elektromágneses sugárzás hullám-tulajdonságát interferencia-kísérlettel kell bizonyítanunk.
Mikrohullámokkal egyszerűen elvégezhető kísérlet Young történelmi, fényre kidolgozott
kétréses interferencia-kísérlete. A kísérlet felülnézeti rajzát az ábra mutatja

A mikrohullámú adó elé három fémlemez hézagos egymásmellé állításával akadályt emelünk.
A fémlemezek sugárzás döntő részét lefogják, így csak két párhuzamos résen juthatnak át
hullámok az akadály mögé. Az akadály mögötti térrészben az akadállyal párhuzamosan
mozgatjuk az elektromágneses hullámérzékelőt. Az észlelt sugárzás intenzitása periodikusan
ingadozik. Jól megfigyelhető, hogy a középső akadály tengelyében intenzitás-maximum van.
A megfigyelt jelenség ugyanaz, mint amit Young hasonló kísérleti összeállításban fény esetén
tapasztalt, illetve ami felületi hullámok kétréses interferenciája mutat hullámkádban (lásd
2.2.3.).

Állóhullámok létrehozása radarhullámokkal
Állítsunk az adóval szembe, a sugárzás irányára merőlegesen nagyobb fémlemezt! Az adó és a
lemez távolsága legyen kb. 2,5-3 m. Vegyük le a vevőről a tölcsérantennát, és használjuk
detektorként az így megmaradó sugárzót!

Lassan mozgatva a detektort a fémlaptól az antenna felé, tapogassuk le így az adó és a lemez
közötti teret (ábra). (Ügyeljünk a vevő polaritásának helyes beállítására!) Azt tapasztaljuk, hogy
a vevő hangjának intenzitása periodikusan erősödik és gyengül.
673

𝜆

A lap és az adó között állóhullámok alakulnak ki. A maximális erősítési helyek 2 távolságonként
követik egymást.
Megjegyzés:
-

A detektor beállításakor az érzékelő diódát fordítsuk a visszaverő fémlap felé! Az
adóantenna síkját célszerű vízszintesre állítani. A detektort az antennatengely
egyenesében a lemez közelében érdemes mozgatni, mert ekkor észlelhetők legjobban az
állóhullámok.

-

Az állóhullámkép értelmezése a gumikötélen kialakuló állóhullámokkal analóg módon
történhet. A fémlap csomópontnak felel meg.

Elhajlás résen
Állítsuk szembe egymással az adó- és a vevőantennát egymástól kb. 2-3 m távolságban!
Tegyünk közéjük 5-6 cm széles rést! (A rés ugyanazon síkban, egymástól 5-6 cm távolságban
felállított két fémlemez.) Kiinduló helyzetben az adó, a vevő és a rés középpontja essék egy
egyenesre (ábra). A vevő ekkor maximális hangerővel jelez. Mozgassuk ezután a vevőt körív
mentén a rés mögött! A vevő hangereje periodikusan, jól érzékelhetően erősödik és gyengül.
A jelenség a radarhullámok elhajlásának következménye, és a Huygens-Fresnel-elv
segítségével értelmezhető. (Az analóg fénytani kísérletek leírása a III. kötet Fénytan fejezet
2.5.1. pontjában található meg.)

Elhajlás kör alakú nyíláson
Az előző kísérleti elrendezésben a fémlapokból készített rés helyére tegyünk kör alakú nyílással
ellátott, nagy fémlemezt! A vevőt mozgassuk a lyukas lemez síkjával párhuzamosan vízszintes
és függőleges irányban! Mindkét egyenes mentén elhajlási maximumokat és minimumokat
tapasztalunk. Egyszerűen végigtapogathatjuk a lyuk mögötti térben létrejövő körkörös elhajlási
maximumokat és minimumokat is.
Egyszerűbb kísérlettechnikai megoldás, ha az adót, a vevőt és a lyuk középpontját egy egyenes
mentén helyezzük el, majd az antennákat fix helyzetben tartva a lyukas lemezt mozgatjuk lassan
az antennák által kijelölt egyenes mentén. Ekkor periodikusan változik a vevő hangereje, pontos
beállítás esetén a vevő el is hallgat.
A jelenség pontos megfelelője a fényelhajlás vizsgálatakor észlelhető Poisson-foltnak. A
hullámforrás és a lyuk, valamint a lyuk és a detektor távolságától függően pontosan a lyuk
mögött az elhajló hullámok kioltást és erősítést is létrehozhatnak. (A megfelelő fénytani
kísérletek leírása a III. kötet Fénytan fejezet 2.5.6. pontjában található meg.)
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Az elektromágneses sugárzás polarizálható
Tegyük az adót és a vevőt egymástól kb. 2 m távolságba az ábrán látható módon, majd
forgassuk el fokozatosan a vevőantennát a sugárzás terjedési iránya, mint tengely körül! A
forgatás közben a vevő által adott jel (hangerősség) fokozatosan csökken.

A 90°-os elforgatás (b) ábra) környezetében finoman állítva - teljes némaság is elérhető. Egy
teljes körbeforgatás során két maximumot és két minimumot (finom beállítás esetén kioltást)
észlelünk. A szélső értékek 90°-onként követik egymást.
Ismételjük meg a kísérletet úgy is, hogy a vevő kiindulási helyzetét változatlanul hagyjuk, és
az adót forgatjuk el! A megfigyelhető jelenség ugyanaz, mint az előbb.
A jelenség oka az, hogy az adó lineáris polarizációjú hullámokat bocsát ki, a vevő pedig csak
ilyen hullámok vételére képes. A polarizáció síkja alaphelyzetben függőleges. (Polarizációs
síkon most a terjedési irány és az E vektor által meghatározott síkot értjük.)

A sugárzás vizsgálata polárszűrővel

A mikrohullámok esetén polárszűrőként fémrudakból álló „rácsot” használunk. Állítsuk az adót
és a vevőt alaphelyzetbe, és tegyük a sugárzás útjába a fémrudakból álló polárszűrőt úgy, hogy
a fémrudak vízszintesen álljanak, majd lassan forgassuk át úgy, hogy a rudak függőleges
helyzetbe kerüljenek (a), b) ábra)! A polárszűrő síkja legyen mindvégig függőleges! Amikor a
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rudak vízszintesek, a jel akadálytalanul átmegy a szűrőn. A rudak elfordulásával a hang egyre
gyengébb lesz. Függőleges állásnál teljesen el is némul, vagyis a szűrő nem engedi át a
hullámokat. A jelenség bizonyítja, hogy a sugárzás síkban polarizált.
Megjegyzés:
-

A Hertz-kísérletek akkor igazán meggyőző erejűek, és sok magyarázatot sem kívánnak,
ha a mechanikai hullámtan, illetve a hangtan során, a felületi vízhullámokkal végzett
hullámkádas kísérleteket, és a hasonló hangtani kísérleteket elvégeztük és értelmeztük.
Hullámoptika tárgyalása során szintén hasonló kísérletek szerepelnek.

-

A mikrohullámok polarizációját demonstráló kísérletnek is van mechanikai előzménye.
A transzverzális kötélhullámok polarizálhatóságát hasonló kísérlettel szemléltettük, a
polarizátor szerepét egy rés töltötte be. A szembetűnő hasonlóság ellenére a két eset a
polarizátorok „működési mechanizmusában” lényegesen eltér.

-

A fémfésű azért viselkedik polárszűrőként, mert az elektromágneses hullám változó tere
rezgésbe hozza a fém szabad elektronjait. Amikor a rudak hossztengelye megegyezik
az elektromos tér irányával (függőlegesen álló fésűfogak), az egyes fésűfogak
dipólantennaként viselkednek. Az adó által kisugárzott jelet egyrészt vevőként felfogják
(az elektronok a rúd tengelye mentén mozogni kezdenek), másrészt
hengerszimmetrikusan ki is sugározzák a térbe. Ily módon az eredetileg irányított jelet
annyira szétszólják, hogy a vevőantennára észlelhetetlenül kicsiny jel érkezik.

-

Amikor a fémfésű fogai vízszintesek, csak nagyon kisméretű dipólok alakulhatnak ki,
és ezek nem nyelnek el lényeges mennyiségű energiát, így ebben a helyzetben a szűrő
átereszt.

Vissza >>>
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ERH6. Információ-továbbítás rádió és mikrohullámokkal

A fénysebességgel terjedő rádióhullámok segítségével információ továbbítható, illetve „élő”
kapcsolat is létrehozható távoli helyszínek közt. A kapcsolat fizikai lényege a rádióhullámok
kisugárzása, illetve a kisugárzott hullámok vétele. Az elektromágneses hullámok pillanatnyi
tulajdonságainak (amplitúdó, illetve frekvencia) lokális megváltoztatása alkalmas a
legkülönbözőbb információk kódolására. Az első fontos lépés az információ analóg jeleinek
(ezek közt a leggyakoribbak a beszéd- és zenei hangok) elektromágneses jelekké történő
átalakítása. A zene és az emberi beszédhang egyszerű mikrofonnal analóg elektromos jellé
alakítható, ami már viszonylag egyszerűen digitalizálható. A képeket elektrooptikai
berendezéssel képpontokra (pixel) bontják és minden képponthoz két számot rendelnek, egyik
a színt kódolja, a másik a képpont megvilágítási erősségét. Ezután a következő lépés a
hangfrekvenciás jelek társítása a kellő erősséggel kisugározható nagyfrekvenciás
elektromágneses hullámokhoz. Ez utóbbi folyamat az elektromágneses hullámok modulációja.
Az elektromágneses rádióhullámok modulálásának két módja van, az ún. amplitúdómoduláció
és a frekvenciamoduláció.
Az amplitúdómoduláció lényege, hogy a nagyfrekvenciás rádióhullámot és a hangfrekvenciás
elektromágneses hullámot egyszerűen összegezzük. Végeredményként a nagyfrekvenciás
vivőhullám amplitúdója hangfrekvenciás jel ingadozásának megfelelően változik. Ezt
szemlélteti a mellékelt ábra.

A modulált hullám a nagyfrekvenciás hordozó hullám és a jóval kisebb frekvenciájú jel-hullám
összege. Az amplitúdó modulálás jellemző a hosszú-, közép- és rövidhullámú rádióadások
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esetén. Az adás vételéhez a vevőkészülék rezgőkörét az adás frekvenciájára kell hangolni. A
rezonancia esetén a rezgőkör átveszi a hullám rezgését. A rezgőkör árama a modulált hullám
amplitúdójával arányosan változik. A hangfrekvenciás jel leválasztása a vivőfrekvenciáról a
demoduláció. Ez legegyszerűbben úgy történik, hogy a nagyfrekvenciás rezgés áramát
egyenirányítják, azaz, az ábra alsó rezgésgörbéjének negatív tartományba eső, időtengely alatti
részét levágják, majd a hangfrekvenciával „lüktető” áramot felerősítve a hangszóróra
kapcsolják. A hangszóró nem képes követni a nagyfrekvenciás amplitúdóváltozást, így a csak
a hangfrekvenciás ingadozásoknak megfelelő hangokat sugározza.
A frekvenciamodulálás lényege, hogy a vivőhullám lokális frekvenciáját változtatják a jel
hangfrekvenciás ingadozásainak megfelelően. A frekvenciamoduláció egyszerű technikai
megoldása például az, hogy a kisugárzott hullámot keltő rezgőkör sajátrezgéseit változtatják
meg például kapacitásérzékeny mikrofon beépítésével. Hang hatására a rezgőkör kapacitása
ingadozik, ami a rezgés sajátfrekvenciájában is ingadozást eredményez. A nagyfrekvenciás
vivőhullám rezgésgörbéjét, a hangfrekvenciás jelet és a frekvenciamoduláció eredményekét
kialakult elektromágneses hullámot az ábra mutatja.

A frekvencia-modulálást az ultrarövidhullámú rádióadások és TV-közvetítések esetén
használják.

Vissza >>>
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ERH7. Mobiltelefon és a GSM-rendszer

(Global System of Mobile Communication)

A vezeték nélküli, gyakorlatilag bárhova magunkkal vihető mikrohullámú rádiótelefon az
ezredforduló éveiben vált mindennapjaink használati eszközévé. Technikai megoldásai
folyamatosan fejlődnek, népszerűsége rohamosan nő, s technikai fejlesztése rohamléptekben
halad előre. A mai mobiltelefonok, az ún. okostelefonok, már hordozható, internethez
kapcsolódó, sokfunkciós zsebszámítógéppel egybeépített univerzális eszközök, amelyekkel
szinte az egész világra kiterjedően folytathatunk közvetlen beszélgetéseket, küldhetünk írott és
videóüzeneteket.
A telefonbeszélgetések oldaláról nézve a mobiltelefon kisméretű, mikrohullámokkal működő
rádió adó-vevő készülék. Mivel a mikrohullámok hatótávolsága nem nagy, a telefon
használatához elengedhetetlen a jól szervezett, országhatárokon átívelő globális hálózati
rendszerek (GSM) kialakítása. Ezek a hálózatok Európában a 800-2000 MHz
frekvenciatartományban működnek. A mobiltelefon csak ilyen hálózatra kapcsolódva tud
fogadni, illetve indítani telefonhívásokat. A GSM hálózatok a mobilkészülékekből, továbbá a
vezetékek nélküli hálózat üzemeltetési létesítményeiből állnak. Ez utóbbiakhoz tartoznak
1.
2.
3.
4.

A mobiltelefon-készülékek (SIM)
Az országok területét cella-szerűen lefedő területek központi bázis-állomásai (BTS)
Hívásközpontok (BSC)
Működést felügyelő és irányító egységek (MSC) A RÖVIDÍTÉSEK MIT OLDANAK
FEL
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A mobiltelefonok a felhasználók tulajdonban vannak, akik valamelyik hálózatot üzemeltethető
szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban. A mobilkészülékek azonosító számmal
rendelkeznek, amelyet a szolgáltatók nyilvántartanak. A mobiltelefon készülékek a hozzájuk
pillanatnyilag legközelebb eső bázisközponttal állnak közvetlen mikrohullámú kapcsolatban.
(A kis távolság teszi lehetővé, hogy a készülék már kis sugárzási teljesítménnyel
üzemelhessen.) A mobiltelefon-készülékek bekapcsoláskor automatikusan érzékelik az adott
helyszínen legerősebben sugárzó (legközelebbi) bázisállomást, majd azonosító számuk és
hívószámuk elküldésével bejelentkeznek. A készülék a bejelentkezést, nyugalmi várakozó
állapotban is, szabályos időszakonként megerősíti. A bázis-állomás a bejelentkezett
állomásokat jelentik a hívások irányítását végző hívásközpontokba. Ha a bejelentkezett
mobilkészülékre valahonnan hívás érkezik, a központ a bejelentkezési adatok alapján találja
meg a hívottat, és kapcsolja, az aktuális bázisállomáson keresztül. Ha a bejelentkezett telefonról
indul a hívás, a készülék megkeresi a bázis-állomás által felügyelt, pillanatnyilag szabad
sugárzási frekvenciasávok közül a legerősebben sugárzót majd a hívott szám és saját
azonosítója elküldésével jelentkezik a kiválasztott sáv használatára. A bázis továbbítja az igényt
a hívásközpontba, ahol ellenőrzik a teljesítés lehetőségét, majd engedélyezik a kapcsolatot,
vagy ha kell átirányítják a hívást egy másik csatornára. A kapcsolat létesítésére kijelölt szűk
frekvenciasávot a központ jelöli ki és továbbítja a hívóhoz. Mindez néhány másodpercnyi időt
vesz igénybe. A hívás központok közti kapcsolások sorozatán és végül a hívott fél bázisállomásán keresztül ér célba. A sikeresen összekapcsolódó telefonkészülékek a beszélgetés alatt
rádió adó-vevő készülékként működnek. A két funkció időben és a felhasznált frekvenciákat
illetően is elkülönül egymástól. Az adás és a vétel egymást váltva, szabályosan ismétlődő szűk
idősávokban valósul meg. (Az idősávok rendszere független a partnerek beszédidejétől.) Adásüzemmódban a készülék a központ által megadott, kb. 100 kHz szélességű nagyfrekvenciás
sávban generál elektromágneses rezgéseket, amelyeket a beszéd hangjait kódoló
frekvenciamodulálás, digitalizálás és tömörítés után kisugárzott mikrohullámként küld el a
közeli bázisállomásra. Ez utóbbi fogadja és felerősítve továbbítja a kódolt információkat a
következő hálózati központba. A mobiltelefon vevő üzemmódban rezonancia révén érzékeli a
beérkező mikrohullámú sugárzást, leválasztja róla a hangfrekvenciás moduláló jeleket, majd
hangrezgésekké visszaalakítva továbbítja a készülék hangszórójához. A mobiltelefon
működéséhez szükséges elektromos energiát a készülék feltölthető akkumulátora biztosítja. A
működés során az akkumulátor elektromos terének energiája döntő részben a kisugárzott
elektromágneses mikrohullámok energiájává alakul. A mobiltelefonok többsége 1-2 watt
teljesítménnyel sugároz, ami jelen ismereteink szerint nem jelent egészségi kockázatot a
felhasználó számára.
A GSM hálózati rendszer néhány elemét már említettük, de nem szóltunk a hálózatnak
működtetésben betöltött logisztikai jelentőségéről.
A GSM hálózat működtetésének alapvető problémája az, hogy miközben a szolgáltatás
igénylőinek száma világszerte rohamosan növekszik, a hálózat bővítését a rendelkezésre álló
frekvenciák korlátozott száma akadályozza.
A rendszer indulásakor nemzetközi egyezmény biztosította a mikrohullámú
frekvenciatartományon belül a mikrohullámok sugárzására a 890-915 MHz, a vételre a 935960 MHz határok közé eső sávot, azaz 2×25 MHz sávszélességet. Figyelembe véve, hogy a
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beszéd frekvenciatartománya kb. 200 kHz terjedelmű, a megadott sávszélesség tehát 25000/200
= 125, „telefonvonalat”, azaz egyidejűleg 125 beszélgetést tenne lehetővé minden bázisállomás
körzetében. Egy kommunikációs vonalat fenntartva a bázisállomás és a további központok
közti információk továbbítására, a hasznosítható vonalak számára 124 adódik, ami biztosan túl
kevés. A kapacitást azzal növelték meg, hogy az állomások aktív kapcsolati idejét
lecsökkentették úgy, hogy minden másodpercnyi időt 8 idősávra osztották fel, és az egymás
utáni idősávokat 8 egyidejű telefonkapcsolat közt osztották el. Ez a szűk időtartam elegendő
arra, hogy a szükséges jelátvitel minden csatornán biztosított legyen. Az egyidejű
telefonkapcsolatok száma így 8×124 = 992-re növekedett. További bővítési lehetőség a
bázisállomások számának növelésében van. Erre leginkább a sűrűn lakott nagyvárosokban van
szükség. A bázisállomások adóit és antennáit a környezetből kiemelkedő magasabb pontokon
helyezik el. Magasabb házak tetején jól megfigyelhetők az egymás közelébe telepített GSM
közvetítő-állomások.

Vissza >>>

681

ERH8. A GPS (Global Positioning System) műholdas navigációs
rendszer működése

Az első műholdas navigációs rendszert (GPS: Global Positioning System) az amerikai hadsereg
fejlesztett ki az 1970-es években katonai célokra. A világpolitikai változások következtében a
GPS-rendszer veszített stratégiai jelentőségéből és így lehetővé vált civil célokra történő
hasznosítása is. Az ezredforduló után a GPS-rendszer gyakorlatilag az egész világon elterjedt,
de vannak más hasonló rendszerek is (pl. az Oroszország által üzemeltetett GLONASSrendszer, vagy az EU fejlesztésű, még kiépítés alatt lévő Galilei-rendszer).
A GPS alapváltozata méter pontossággal és folyamatosan mozgás közben is, képes
helymeghatározásra, (drágább precíziós változata cm-es pontosságú). A műholdas
helymeghatározást sokféle konkrét feladatra alkalmazzák az űrkutatás, geodézia, légi, tengeri,
közúti navigáció, földtudományi kutatások területén vagy akár tudományos kutató expedíciók
során is. Alkalmazásai közül a közúti közlekedésben való felhasználása a Magyarországon is
közismert.
Az autóba szerelt GPS-készülék hatékony segítséget kínál a gépkocsivezetőknek a
navigációban. Az eszköz képernyője folyamatosan mutatja a vezetőnek az autó pillanatnyi
helyzetét, az útvonal aktuális térképrészletet (2D vagy akár látszathű 3D változatban is), mutatja
továbbá az úthálózatot, és a követendő útirányt. Számítógép hangutasítással előre közli
vezetővel a megadott úti cél eléréséhez szükséges soron következő manővert (pl. „50 méter
után fordulj balra!” „Haladj tovább egyenesen 8 km-t!” stb.), de figyelmeztet akkor is, ha az
autó túllépi a megengedett sebességhatárt, és kívánságra jelzi a benzinkutat, vagy az útmenti
pihenőhelyeket is.)
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A GPS-rendszer működésének fizikai alapjai
A GPS működésének elve igen egyszerű. Azon a geometriai tényen alapul, hogy térbeli
derékszögű koordináta rendszerben bármely pont helyzetét egyértelműen meghatározza, ha
négy másik, ismert koordinátájú térbeli ponttól mért pontos távolságát megadjuk. A módszert
síkban és térben az ábrasor szemlélteti.
Síkban az ismert ponttól mért adott távolságú pontok mértani helye körvonal. Két adott ponttól
állandó távolságban lévő pontok csak a két körvonal metszési pontjaiban lehetnek. Három
ismert pontól állandó távolságban lévő pont a három kör közös metszéspontja. Ez utóbbi pont
helyét tehát a síkban egyértelműen meghatározza a három kör középpontja és sugara (lásd A)
ábra).
Egy térbeli pont meghatározásához négy kör szükséges, azaz a négy kör középpontjának térbeli
koordinátái, és a négy kör sugara. A négy körnek csak egy közös metszéspontja lehet (B) ábra)

A) ábra

B) ábra

Ha tehát ismerjük négy pont helyzetét a térben, és megmérjük egy tetszőleges térbeli pont
távolságát a négy referenciaponttól, a tetszőleges pont térbeli koordinátái megadhatóak. A GPSrendszer működésének ez az alapelve. Azért, hogy a módszerrel a Föld bármely felszíni
pontjának helyzetét meghatározhassuk, a Földön kívül eső referenciapontokra van szükségünk,
továbbá ki kell dolgozni a vizsgált ismeretlen helyzetű pont és a referenciapontok távolságának
pontos eredményt adó mérési módszerét.
Földön kívüli referenciapontként a GPS-rendszer földkörüli pályákon keringő mesterséges
holdakat használ. Több, mint 30 ilyen célú mesterséges hold kering a Föld körül, kb. 12órás
keringési idővel, 20200 km sugarú különböző síkú pályákon elosztva. A műholdak pályáit úgy
állítják be, hogy a Föld bármely pontjáról, legalább négy folyamatosan látható legyen,
minimálisan 15 fokos horizont fölötti magasságban.
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24-30 GPS-műhold kering a Föld körül

A vevő és a műholdak távolságának mérését pontos időmérésre vezetik vissza. A GPSműholdak rádiójeleket sugároznak a Földre, amelyek fénysebességgel (c = 3×108 m/s)
terjednek. Mérve a jelek terjedésének Δt idejét, a műhold és a vevőkészülék közt,
meghatározható az aktuális távolság (L = c Δt).
Az elvi út egyszerű, a nehézséget a pontos időmérés jelenti. Mivel a műholdról a
fénysebességgel terjedő elektromágnes hullám alig 0,06 s alatt ér le a Földre, a méteres
pontosságú távolság meghatározáshoz az időmérés megkívánt pontossága legalább 10-8 s. Ilyen
pontossággal csak az igen drága atomórák mérnek. A műholdakban atomórák működnek, a
jelek kisugárzása tehát megfelelő pontossággal történik. A jelek célba érkezésének időpontját
a földi GPS vevőkészülékek órája méri, amelyekben azonban drága atomórák helyett csak jóval
pontatlanabb kvarcórák vannak. A földi időmérés pontatlanságának problémáját a rendszer
fejlesztői sajátos ötlettel oldották meg.
GPS-időmérés
A mesterséges holdakra telepített atomórákat egymással és a földi központok atomóráival is
szinkronizálják, és a szinkront folyamatosan ellenőrzik. A műholdak saját atomóráiktól vezérelt
ütemezéssel frekvenciamodulált mikrohullámokkal információkat sugároznak a Földre.
Ezeknek egyik része a műholdra vonatkozó adatokat tartalmazza (azonosító és pályaadatok
stb), a másik része a vevőkészülékek időtartam-mérését segíti. Ez utóbbiak tartalmazzák a
műhold saját atomórájának időjeleit, valamint egy kódsorozatot, ami lehetővé teszi, hogy a
vevőkészülék kiküszöbölje a távolságmeghatározás során az adó és a vevő órájának eltéréseit
(órahiba), amit döntően a vevőkészülék kisebb pontosságú kvarcórája okoz. Az erre szolgáló
speciális jelsorozatok sugárzásának kezdőpillanata és az egymást követő jelsorozatok pontos
alakja ismert. A vevőkészülék a saját órája szerint mért kezdőpillanatban maga is generálja az
adó által elküldött jel pontos mását. A szatellitről beérkező jel és a saját jel több-kevesebb
elcsúszást, Δt időkülönbséget mutat (lásd ábra!)
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Ha az adó és a vevő órája pontosan szinkronban lenne az eltolódás mértéke megadná azt az
időtartamot, ami alatt a jel a műholdról a földi vevőhöz érkezik. A vevő órájának pontatlansága
miatt az eltolódás mértéke együtt tartalmazza az óra hibáját és a terjedési időtartamot. A két idő
szétválasztását az teszi lehetővé, hogy az óra hibája minden mesterséges hold esetén azonos
érték, míg a terjedési idő a különböző távolságok miatt eltérő. A szétválasztás annál biztosabban
megtehető, minél több műhold jelét fogja egyidejűleg a GPS-vevő.
A távolságnak az így korrigált valós terjedési idővel történő számozás sem adna azonban pontos
eredményt. A pontosítás során figyelembe kell venni az ionoszféra hatását az elektromágneses
hullám terjedésére, továbbá a nagy sebességek miatt fellépő relativisztikus effektusokat is. (Ez
utóbbiak egyúttal a relativitáselmélet kísérleti igazolásának is tekinthetők.)

Vissza >>>
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ERH9. A radar és felhasználása

A radar elnevezés angol betűszó (Radio Detection And Ranging), ami elektromágneses
hullámokkal végzett mérési eljárást jelent, de elterjedten használják a mérésre szolgáló
berendezés rövid megjelöléseként is. A rádióérzékelés és távmérés alapelvét a 20. század 30as éveiben dolgozták ki. A radarok széleskörű felhasználása a II. világháborút követően vált
világszerte általánossá.
Alkalmazzák a tudományban – (pl. rádiócsillagászat)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

az űrtechnikában
a katonai és polgári repülés területén
hajózásban
a közúti közlekedésben (Tarfipax)
geodéziában, térképészetben
meteorológiai előrejelzésekre
stb.

A különböző célú radarberendezések működése alapvetően hasonló, de részleteket tekintve az
adott feladathoz alkalmazva különbségeket is mutat.
A radar-mérések közös fizikai alapja
A radar-berendezések irányított elektromágneses hullámokat kisugárzó és érzékelő,
egybeépített rádió adó-vevő eszközök. Az adó igen rövid idejű, nagy intenzitású, jól irányított
szűk sugárnyalábot bocsátanak ki a térbe a vizsgálni kívánt irányba. A fénysebességgel haladó
hullámok általában szétszóródnak a térben, de ha valamilyen tárgyba ütköznek, akkor az arról
visszaverődő hullámok kis része visszajut a kibocsátó berendezésbe, amit annak antennája
érzékel. A kibocsátás és az esetleges visszaérkezés közti időtartam mérhető, így a fénysebesség
értékét felhasználva meghatározható a jelet visszaverő tárgy távolsága. A radar hatósugarát
behatárolja a hullámimpulzusok kibocsátásának frekvenciája. a berendezés csak azokat a
jeleket tudja feldolgozni, amelyek a két kibocsátás közti szünet időtartamán belül visszérnek.
A radarok többsége jól fókuszálható GHz frekvenciájú mikrohullámokkal dolgozik. Ha a
kibocsátott radarhullám mozgó tárgyról verődik vissza, a visszavert hullám frekvenciája
megváltozik (Doppler-effektus). A hullámhossz-változás mértékéből meghatározható a mozgó
objektum sebessége.

Légtérfigyelő radarok (rádió-lokátorok)
A radarok gyakorlati alkalmazására a II. világháború idején került sor. A légtér-felderítő
rádiólokátoroknak meghatározó szerepe lett. Különösen az angol hadsereg rendelkezett fejlett
radartechnikával, ami meghatározó szerepet játszott a német repülőgéptámadások elleni
védelemben. Magyarországon késve, 1943-ban indult meg a saját radar-fejlesztés, de a Bay
Zoltán vezette kutató-fejlesztő csoport sikeres munkáját bizonyítja, hogy 1944-ben már 60 km
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távolságból lehetett érzékelni a bobázó repülőgépek közeledését a fővároshoz. Megjegyzendő,
hogy a Bay Zoltán vezette fizikusokból és mérnökökből álló csoport radar-fejlesztési munkája
amellett, hogy életeket mentett – a légiriadók elrendelése után még volt ideje a lakosságnak a
pincékbe menekülni – megalapozta az 1946. február 6-án végrehajtott tudománytörténeti
jelentőségű magyar Hold-radarkísérletet is.
Az állandó helyre telepített légtérfigyelő radar-berendezések országos hálózatot alkotnak.
Hatalmas parabolaantennáikat fémrács képezi. Az antennák folyamatosan körbe forogva
pásztázzák láthatatlan sugaraikkal az eget. Kijelzőjükön fényes pontként jelenik meg, ha
valamely irányból visszaverő tárgyat érzékelnek. A világos folt addig látható a radarképernyőn,
míg a radar ernyő megtesz egy teljes fordulatot és újra a kritikus ponthoz ér. Ha az objektum
mozog a folt helyzete és/vagy fényereje változik a képernyőn. Itt kell megjegyezni, a radar nem
minden objektumot jelez, már vannak olyan „lopakodó” repülőgépek, drónok stb., amelyek
felületét elektromágneses hullámokat elnyelő anyagokkal vonnak be, így ezeket a radarok nem
érzékelik. A fixtelepítésű radarok mellett vannak kifejezetten katonai célú harcjárművekre
telepített mobil rádiólokátorok is.

Lokátor képernyő (a világító
foltok légköri objektumokat
jeleznek)

Mobil és fix telepítésű rádiólokátorok

Bay Zoltán Hold-radar kísérletéről részletesebben:
http://www.ha5kfz.proc.hu/Downloads/Bay%20Zoltan.pdf
http://erdsigyula.blogspot.com/2013/08/ducza-karoly-holdradar-kiserletegyik.html

Közlekedési radar
A közúti közlekedésben alkalmazott radarok elsődlegesen a közlekedésbiztonságot, a
sebességtúllépésekből származó balesetek megelőzését hivatottak szolgálni. Általában a fix
telepítésű radarállomásokat az utak mentén lévő oszlopokon, autópályák fölött átívelő kapukon
helyezik el.
A radarberendezés adó és érzékelő egységből, továbbá jelfeldolgozó számítógépből és hozzá
kapcsolt fényképezőgépből áll. Az adó rövid elektromágneses hullám-impulzusokat sugároz ki
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1 GHz - 40 GHz frekvenciatartományban. Ha ezek a sugarak gépkocsiba ütköznek és fém
karosszériájáról visszaverődnek, egy részük visszajut a sugárforráshoz. Ha az autó mozog a
forráshoz képes, Doppler-hatás lép fel, azaz az autóról (mint másodlagos hullámforrásról)
visszaverődő hullámok frekvenciája megváltozik. A frekvencia növekszik, ha az autó a
radarhoz közeledik, és csökken, ha távolodik. A frekvenciaeltolódás mértékéből a számítógép
kiszámítja az autó sebességét. Ha ez a sebesség túllépi az adott útszakaszon megengedett
maximális sebességet, a számítógép-vezérlésű fényképezőgép fotót készít az autóról, amin a
rendszám, a kocsi mért sebessége és a maximális megengedett sebesség egyaránt leolvasható.
A fotó-dokumentum alapján határozza meg a közlekedésrendészet a büntetés mértékét.
A közutakon a mikrohullámú radar mellett más mérési módszereket is használnak. Ezek
legismertebb változata a lézeres sebességmérő. Ezt a műszert legtöbbször mobil eszközként
használják (állványra helyezve az út mentén, álló vagy forgalomban közlekedő autóba
szerelve). A lézeres sebességmérő működése azon alapul, hogy a kamerát a mozgó autóra
irányítják, és mérik az autó távolságának változását ismert időközönként, gyors egymásutánban
(másodpercenként akár száz mérés is végezhető). Az adott időszakaszokhoz tartozó
távolságváltozások alapján számolja ki a műszerbe épített számítógép az autó átlagsebességét.
Egyre több gépkocsi gyári tartozéka a tolató-radar. Ez nem elektromágneses hullámokkal
működik, hanem ultrahangos Doppler-mérésen alapul.

Meteorológiai radar
A radar közismert alkalmazási területe a meteorológia is. Érdekes, hogy az első gyakorlatban
is felhasznált radart Sir Robert Alexander Watson-Watt építette, meteorológiai céllal (a közelgő
viharokat kívánta érzékelni műszerével). Ő építette meg azonban az angol Parlament kérésére
az első igazán hatékony katonai radarrendszert is Anglia déli és keleti partjai mentén, amellyel
már 300 km távolságból észlelhetők voltak a közeledő ellenséges repülőgépek. A katonai
radarok képernyőjén hamar észrevették, hogy a csapadékot okozó felhők zavarják a
repülőgépek és a hajók felismerését, és a háború után a cél átfordult a zivatarzónák
megfigyelésére. Az első dokumentált zivatargóc-megfigyelés 1941. február 20-án történt
Angliában, az első meteorológiai radart pedig 1943-ban helyezték üzembe az Egyesült
Államokban. A világháború után a mérnökök elkezdtek azon dolgozni, hogy a felhőkről
visszaverődő radarjelekből minél több információt kaphassunk a felhő és a várható csapadék
tulajdonságairól. Mára a radarmeteorológia az egész világon nélkülözhetetlenné vált az időjárás
előrejelzésében és a légkörfizikai kutatásokban. Az időjárás-előrejelzést, országonként
hálózatba telepített, de nemzetközi együttműködésben dolgozó meteorológiai radarállomások
segítik. A meteorológiai radarok a légkörfigyelő radarokhoz hasonlóan mikrohullámokkal
működnek folyamatosan a nap 24 órájában.
Az időjárási radarok adó vevő készülékek, amelyek másodpercenként néhány száz rövid
radarimpulzust bocsátanak ki. A korszerű készülékek 10, 5 és 3,2 cm hullámhosszúsággal
dolgoznak, figyelembevéve a jelek intenzitását, polarizációját és a Doppler-hatást. Az adatok
felvétele során az antenna körbe mozog, majd emeli a kibocsátási szöget és újabb kört tesz meg.
Így az ábrán látható módon a hazai radarállomások 10 „kúp palástban” szolgáltatnak adatokat
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öt perces mérési ciklusokban. Két impulzus kibocsátása között az antenna vevőként működik,
és érzékeli a visszaérkező jelet. A jelből ma már a visszaverő cseppek távolsága mellett a
cseppek halmazállapotára, mennyiségére és méreteloszlására is következtetni tudunk.

Hazánkban négy korszerű radar állomás működik, amely lefedi az ország teljes területét.

Az állomásokon 5 cm hullámhosszúságú sugárzással működő polarizációs és Dopplerradarokat használnak. Az adatokból készített ún. kompozit radarkép 10 percenként újul meg az
OMSz honlapján.

https://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/

Mit mutat a radarkép?
A kompozit radarkép a felszínen észlelhető csapadékintenzitást adja meg mm/óra
mértékegységben. A csapadékintenzitást színkód érzékelteti. A 10 percenként készült képek a
honlapon összefűzve három órára visszamenőleg hurokfilm formában is megtekinthetők,
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amiből a laikus is érzékletes képet kap a csapadékzónák mozgásáról. Érdekes feladat lehet
megbecsültetni a diákokkal egy zivatarlánc mozgásának sebességét a radarfilm kockánként
való lejátszásának segítségével.
A meteorológiai világszervezet keretében a különböző országok szolgálatainak radarképeiből
egész Európára vonatkozó radarképek is készülnek. A radareu.cz honlapon ilyen összegzett
radarkép és hurokfilm található. Az ábra erről készült képernyőfelvételt mutat, amelyen jól
látható a Franciaországon és Németországon át Csehszlovákiáig húzódó viszonylag gyenge
csapadékzóna.

A radarkép fontos információt szolgáltat a pillanatnyi időjárásról, ezért 90 perces rövid távú
előrejelzés is készül róla, amely az OMSZ honlapján található.

https://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/modellek/MEANDER/

Az előrejelzést a korábbi időszakot mutató radarképekkel, kis gyakorlással jó előrejelzést
adhatunk arra, hogy a kerti partinkat egy órán belül elveri-e az eső.

Vissza >>>
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ERH10. A mikrohullámú sütő működése

A korszerű konyha elképzelhetetlen mikrohullámú melegítő berendezés (hazai szóhasználattal
„mikrohullámú sütő”) nélkül. Külső megjelenését tekintve az eszköz egy fémből készült, belül
is fémmel burkolt, fémrostélyos üvegajtójú szekrény, ami a háztartási elektromos hálózathoz
csatlakozik. Bekapcsolása után elektromágneses mikrohullámokat állít elő és ezek sugárzási
energiájával melegíti fel, főzi meg a benne elhelyezett ételt. Névleges hálózati
teljesítményfelvétele típustól függően 1500-2000W, mikrohullámú teljesítménye 650-800 W.
A berendezés által előállított mikrohullámok frekvenciája f =2,45 GHz, hullámhossza
𝑐
3 108
𝜆= =
≈ 12 𝑐𝑚
𝑓 2,45 ∙ 109

A berendezés használata kényelmes, gyors és energiatakarékos. A mikrohullámú sütő fotóját
és főbb részeit az ábra mutatja.
A fizika tanítása szempontjából az eszközt az elektromágneses mikrohullámok előállításának
módszere és mikrohullámok melegítésre történő felhasználása teszi érdekessé.

A mikrohullámok előállítása
A mikrohullámú sütő felépítését, ami működésének megértését is segíti, a vázlatos ábra mutatja.

Csőtápvonal
Magnetron

Fém borítású ház

Hűtő ventilátor

Fém borítású főzőtér

Forgó tányér

Elektronika
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A berendezés legfontosabb eleme a mikrohullámot előállító „magnetron”. A magnetron
speciális vákuum-elektroncső, ami üregrezonátorként működve nagyfrekvenciájú
mikrohullámokat kelt. A hengeres felépítésű zárt fémszerkezet belső üregeiben vákuum van.
Középvonalában helyezkedik el az izzó katód, körülötte üres tér, majd a vastag falú rézcsőből
speciálisan kialakított anód következik. Az anód falában a cső tengelyével párhuzamos
furatokat 6-8 furatot képeznek ki, amelyek vékony hosszirányú résekkel kapcsolódik a katód
és az anód közti hengeres üreghez. Az elektroncső alsó és felső részébe erős permanens mágnest
építenek be, ennek mágneses tere tengelyirányú és kitölti a katód és az anód közti tartományt
és az üregrezonátorokat is. A magnetron szerkezetét az ábra szemlélteti.

A hengerszimmetrikus magnetron tengelyében helyezkedik el a fűtött katód, körülötte gyűrűszerű szabad teret hagyva, a rézből készült anód. Az anódban 6-8 hosszirányú üreget (ún.
üregrezonátorokat) képezneek ki, amelyeknek belső tere réseken keresztül kapcsolódik a kadód
körüli térhez. A katód és az anód közé 3-4 kV egyenfeszültséget kapcsolnak. Az elektroncső
aljában és tetején egy-egy erős permanens mágnes helyezkedik el, így a vákuumozott
elektródaredszerben állandó mágneses tér van. A mágneses indukcióvonalak iránya párhizamos
a magnetron tengelyével.
Üzem közben az izzó katódból elektronok lépnek ki és a radiális elektromos térben az anód felé
kezdenek gyorsulva mozogni. A katódról sugárirányba induló elektronok mozgásiránya a
Lorentz-erő következtében megváltozik, a katód körül görbe vonalú pályán mozogva sok
elektron még az anódt sem éri el. Az egyes elektronok pályáját a kilépés kezdeti feltételei, és
az elektronok köztikölcsönhatás is befolyásolja A katód körüli térben nagy sebességgel mozgó
elektronok gyorsan változó elektromos és mágneses teret kelenek. A változó elektromágneses
tér hatására az anód üregei- sajátos rezgőkörként viselkedve rezonálnak a GHz frekvenciájú
elektromágnes rezgésekre. A részletes értelmezése nem vállakozhatunk, meg kell elégednünk
néhány hasonlattal illetve egyszerű képpel. A jelenség hasonlítható a hangtanban már említett
Helmholtz-féle hangtani üregrezonátorok (H6. melléklet) működéséhez. Az üregrezonátorook
a háttérzajból felerősítik és jól hallhatóvá teszik a sajátfrekvenciájuknak megfelelő
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hangrezgéseket. Természetesen a magneron esetéban, ahol nagfrekvenciás elektromágneses
rezgéseket erősítenek fel az anódban elhelyezett üregrezonátorok, a jelenség mechanizmusa
más, mint a hangtanban. A magnetron üregei – némi absztrakcióval – elektromágneses
rezgőköröknek tekinthetők, kapacitással és induktivitással rendelkeznek. Az üregeket a
katódtérrel összekötő rések oldalfelületei egymással szeben álló kondenzátorlemezeknek
felelnek meg. A kondenzátorfelüetek a katódtében mozgó elektronsokaság az anód
fémanyagában előidézett töltésmegosztó hatásra kapnak elektromos töltést. A nagyobb
elektronsűrűséghez közelebbi felület megosztás révén pozitív a távolabbi negatív töltést nyer.
A polarizációs töltés az elektronsokaság mozgása miatt pillanatszerűen változik. Az egymás
melleti rések töltésrendszere váltakozó polaritással csatolódik. A töltések gyors átrendeződése
az üregek hengeres falában történik, ami így egymenetes indukciós tekercsnek tekinthető. Az
anód falában rezgőkörként működő üregrezonátorokat úgy alakítják ki, hogy elektromágneses
sajátrezgési frekvenciájuk kb. 2,5 GHz nagyságú legyen. (Az elektromágneses rezgőkör
sajátfrekvenciája – a Thomson-képlet értelmeében – a kapacitás és az önindukció
négyzetgyökének reciprokával arányos. Mivel a rések felülete és így kapacitása kicsi, továbbá
az „egymenetes” tekercs induktivitása is nagyon kicsi, az üregrezonátor sajátferkvenciája a
nagy.) A sajátrezgés rezonancia révén történő felerősödéséhez szükséges energiát a
katódtérben mozgó elektronok fékeződése során felszabaduló energia fedezi.
Az elektromágneses rezgést az üregekből a magnetron antennájára vezetik, ami
elektromágneses mikrohullámok formájában kisugározza azt a magnetron fölött elhelyezett fém
csőbe. Az üres cső a faláról minduntalan visszaverődő hullámokat bevezeti a mikrohullámú
sütő főzőterébe. A főzőtér fala fém borítású, az elektromágneses hullámok a falakról
visszaverődnek és a térben állóhullámok bonyolat rendszere alakul ki.
A berendezést üresen üzemeltetni nem szabad! Ilyenkor ugyanis nincs semmi ami elnyelje az
mikrohullámok energiáját, így azok a bevezető csőtápvonalon kersztül visszajuthatnak a
magnetronba és károsítják azt. A mikrohullámú sütő rendeletetésszerű használata esetén az
elektromágneses hullámok behatolnak az élelmiszerekkbe és ott energiájukat leadva belülről
melegítik azt.

Hogy melegíti az ételt a mikrohullámú sütő?
Az elektromágneses hullámok tulajdonságait tanulmányozva megállapítottuk, hogy azok a
fémekről visszaverődnek, amíg elektromosan szigetelő anyagokon áthaladnak. Az
elektromágneses mikrohullámok is hasonlóan viselkednek. A 2,5 GHz frekvenciájú
mikrohullámok megkülönböztető sajátsága az, hogy vizet tartalmazó szerves anyagokba
behatolva leadják energiájukat és így belülről hatékonyan melegítik az anyagot. A jelenség
magyarázatát az elektromágneses hullám és a víz dipólusmolekuláinak a kölcsönhatása adja.
A vízet (𝐻2 𝑂) dipólusmolekulák alkotják. A vízmolekulák között laza kapcsolat van ami
másodlagos hidrogén kötésekkel összekapcsolják a molekulákat, de alig akadályozzák azok
szabad mozgását. Elektromos térben a diólusmolekulák mindig negatív pólusukkal fordulnak a
térerősséggel szembe. A mikrohullámokban az elektromos térerősség iránya gyorsan
váltakozik, és a vízmolekulák tipikusan forgási rezgésekkel követik az elektromos tér gyors
változását. Ezt szemlélteti a mellékelt ábra.
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A molekulák intenzív mozgatásához szükséges energiát a mikrohullám energiája biztosítja. Az
egyes molekuláknak így átadott energia szinte azonnal irányítatlan hőmozgásként adódik át a
szomszédos részecskéknek. Így az elektromágneses mikrohullám energiája a melegített anyag
belső energiájává alakul. Ezt jelzi a hömérséklet gyors emelkedése. A 100 oC körüli
hőmérsékleten – a főzés folyamán – kémiai változások történnek, ami az élelmiszerek
molekuláris szerkezetét átalakítja.

Néhány érdekesség
A mikrohullámú készülékben az ételt forgó tányérra helyezve melegítjük, illetve főzzük. Ennek
az az oka, hogy a fémlemezzel burkolt főzőtérben a falakról visszaverődő mikrohullámok
térbeli ineterferenciájának eredményeként állóhullámok alakulnak ki. Az állóhullámok
duzzadóhelyein az elektromágneses rezgés erős és intenzíven helyi melegítést eredményez, a
csomópontok közelében viszont a gyenge rezgés alig melegít. Az élelmiszer egyenletes
melegedését javítja, hogy a forgó tányéron mozgó étel egyaránt kerül erős és gyenge
sugárzásba.
Érdemes megemlíteni a mikrohullámú melegítés néhány sajátosságát. A berendezést magyarul
mikrohullámú sütőnek nevezik, bár itt igazi sütésről nem beszélhetünk, csak főzésről,
párolásról. A sütés lényege, hogy az étel felületi rétege lényegesen 100 oC fölé melegszik, ahol
a fehérjék és a szénhidrátok speciális kémiai reakcióba (Maillard-reakció) lépnek. Ennek
eredményeként a sült hús, tészta, barnás színt és jellegzetes ízteket, aromákat kap. A
mikrohullámú berendezések egy részében a mikrohulláú melegítést CRISP-funkcióval
egészítik ki, azaz a főzőtér fölé izzó hősugárzót építenek be, így az étel felületi hőmérséklete
eléri a Maillard-reakcióhoz szükséges 150 oC-ot.
Gyakoran hallani, hogy a mikrohullámú készüléket káraosatja, ha fém kerül a sugárzási térbe.
Ez így alapvető tévedés. A mikrohullámok a fém felülszínéről visszaverődnek, így
megváltoztatják a főzőtér állóhullám-rendszerét, de problémát csak az hegyes csúcsokat éleket
tartalmazó fémek okozhatnak ahol a polarozált töltések csúcsahtás révén szikrakisüést
okozhatnak. A régebbi porcelán egényeken, tálakon, tányérokon, kávéscsészéken stb. gyakori
díszítés a peremeken végigfutó vékony aranycsík. A mikrohullámú sütőbe téve ilyan edényeket
a vékony fémréteg erős indukált áram léphet fel, aminek felízzítja, majd szikrák kíséretében
leégeti a réteget a felületről. A látványos jelenség az edények sérülését okozza, de a
mikrohullámú készülékben nem tesz kárt.
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Megszívlelendő tanács, hogy mikrohullámú sütőben nem szabad lágy- vagy keménytojást
főzni! A mikrohullám ugyanis a tojás héjján táhaladva belülről melegíti a tojás víztartalmát, a
gőznyomás megnő és a tojás a sütőben felrobban, aminek kitisztítása nem kevés munkával jár.
Amint említettük, a mikrohullámú sütő működése az élelmiszerekben lévő víz melegítésén
alapul. Érdekes, hogy ez csak a cseppfolyós állapotú vízre vonatkozik, a jég, illetve a mirelitte
élelmiser (amiben a víz jéggé fagyott) mikrohullám hatására alig melegszik. A jelenség
magyarázata a jég kristályos szerkezetében keresendő. A jég kristályrácsában minden
vízmolekula négy mási vízmolekulához kapcsolódik ún. hidrogén-híd kötéssel. Ezek a kötések
nem engedik, hogy a vízmolekulákat a mikrohullám szabadon mozgassa. Ahhoz hogy a
mikrohullám mozgatni tudja a vízmolekulákat, a jég kötéseit fel kell szakítani. Egy hidrogénhíd
kötési energiája 𝐸𝐻−ℎí𝑑 ≈ 5 ∙ 10−20 𝐽. A 4,5 GHz frekvenciájú elektromágneses mikrohullám
fotonjának energiája 𝐸𝑀ℎ = ℎ ∙ 𝑓 ≈ 3 ∙ 10−25 𝐽 tehát messze nem elegendő akárcsak egyetlen
H-híd felszakításához sem. A mikrohullámú sütők külön olvasztó-program szolgál a fagyasztott
termékek kiolvasztására. Ennek lényege a kis intenzítású szakaszos beugárzás. A jég
természetes termikus olvadása a felületen kezdődik. A jég kristályrácsából így kiszabadult
vízmolekulákat már rezgésbe hozza a mikrohullám, azaz lokális melegedést eredményez a jég
felületén lévő vízrétegben. A besugárzások közt tartott szünetben a hővezetésé a fő szerep, így
fokozatosan átterjed az olvadás a belsőbb rétegekre, Az újabb besugárzás hatékonyan melegíti
a jégből kiolvadt vizet ami hővezetés révén újabb jeget tud megolvasztani. A szakaszos
melegítés és a hővezetés együttes hatására a mikrohullámú sütőben az olvadás gyorsabban
végbemegy, mint besugárzás nélkül.
A mikrohullámú sütő működésével kapcsolatos elterjedt tévedés, hogy a sugárzással melegített
étel belső szekezete megváltozik, tápértéke csökken, sőt káros is lehet az ember számára. A
fenti állításnak nincs reális fizikai alapja. Az elektromágneses sugárzás csak melegítő hatásával
közvetett módon képes szerkezetváltozást kiváltani az élelmiszerekben , ami a lángon történő
ősi főzési eljárásoktól semmi lényegi különbséget nem jelent. Egyszerű számítással belátható,
hogy a mikrohullámú fotonok energiája túl kicsi a kémiai kötések megbontásához szükséges
eV nagyságrendű energiához képest, így közvetlen molekuláris változásokat okoz az
anyagokban.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy energiafelhasználás szempontjából mennyire gazdaságos/
energiatakarékos a mikrohullámú sütő. A kérdés egyszerűnek tűnik, ha csak azt tekintjük, hogy
a mikrohullámok közvetlenül belülről melegítik a főzendő ételt, míg a többi eljárásnál
elsődlegesen a tartóedényt meleítjük, ami a benne lévő étel mellett a környezetnek is
folyamatosan ad át energiát. Ez kétségtelenül igaz, de nem szabad elfelejteni, hogy a
mikrohullámú sütőben is felmelegszik az edény, ott is van veszteség, továbbá a mikrohullámok
előállítása (a berendezés működtetése is lényeges veszteséggel jár. Ez utóbbit jól mutatja, hogy
a berendezés paraméterei közt a gyártó által megadott hálózati teljesítményfelvétel (pl. 2000
Watt) és a melgítés szempontjából irányadó mikrohullámú teljesítmény (800W) különbsége.
Az edény felmelegedésének vesztesége a gyártók szerint speciális mikrohullámú főzőedények
alkalmazásával csökkenthető. Ezek az edények olyan anyagokból készülnek, amelyek
mikrohullámokat áterseztő képessége jó, miközben kicsi a hőkapacitásuk és rossz a
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hővezetésük. Hogy a speciális edény anyagának mekkora a szerepe a veszteségek
csökkentésében nehéz pontosan megmondani.

A mikrohullámú sütő biztonsági berendezései
A mikrohullámú sütővel szemben fontos követelmény, hogy a sugárzás ne juthasson ki a külső
térbe. Ezt biztosítja a készülék ajtajába beépített biztonsági kapcsoló. Ha az ajtó nyitva van a
mikrohullámú generátor nem kap tápfeszültséget, a berendezés nem hozható műödésbe. A
sugárzásbiztonságot szolgálja a berendezés üvegezett ajtaját belülről fedő sűrű fémrostély. A
rostély apró lyukain keresztül belátunk az üzem közben kivilágított főzőtérbe, de a rostély
sűrűségét úgy állítjak be, hogy a készülék adott hullámhosszú ellektromágneses hullámainak
kijutását megakadályozza.

Vissza >>>
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ERH11. A Hertz-dipólus sugárzása

(emelt szintű kiegészítő anyag)
A számítások szerint a Hertz-dipólus közelében az elektromos és a mágneses térnek

1
𝑟2

-tel

1

arányos része, a dipólustól távol pedig a lassabban lecsengő 𝑟 -rel arányos része dominál. Az
elektromos térerősség a dipól tengelyén átmenő síkba esik, a mágneses indukcióvonalak pedig
a dipól tengelyére eső középpontú körök. Az ábra a dipól tengelyén átmenő síkban mutatja az
elektromos erővonalakat. A mágneses indukcióvonalak minden pontban merőlegesek az ábra
síkjára.

Elektromos erővonalak a Hertz-dipól tengelyén átmenő síkban6

Az ábra érzékelteti azt is, hogy a dipóltól távolodva a leszakadó hullámban, kicsiny lezáró
szakaszoktól eltekintve a térerősség vonalak minden pontban merőlegesek a dipól
középpontjából az adott ponthoz vezető sugárra. A lezáró szakaszokon a térerősség mindinkább
párhuzamossá válik az antenna tengelyével, mutatva, hogy tengelyirányban az antenna nem
sugároz. A távoli térben az elektromos, és a mágneses tér merőleges egymásra és a hullám a
dipóltól induló radiális irányban terjed. Mind az elektromos, mind a mágneses tér merőleges a
radiális irányra. A hullám itt síkhullámmal közelíthető (ábra).

6

dr. Zombory László: Elektromágneses terek, Műszaki Könyvkiadó Kft. Budapest, 2006
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A távoli térben az elektromos és mágneses tér fázisban változik, azaz a pillanatfelvételeken az
elektromos és mágneses tér maximum/minimum helyei egybeesnek (ábra). Az ábrán a körök
⃗⃗ vektorokat jelentenek, a körök
az ábra síkjából kifelé az x-ek az ábra síkjába befelé mutató 𝐵
száma az indukcióvektor nagyságával arányos. A kék szinusz hullám az ábra síkjában fekvő 𝐸⃗⃗
⃗⃗ szorzat mutatja, hogy a hullám az
vektorok irányát és nagyságát illusztrálja. Az 𝐸⃗⃗ × 𝐵
antennától távolodik.

A Hertz-dipólus sugárzás nem izotróp, iránykarakterisztikája mutatja, hogy a dipól,
tengelyének irányában egyáltalán nem bocsát kis sugárzást, a maximális erősségű sugárzás
pedig a dipól tengelyére merőlegesen észlelhető.
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Egyszerűen látható, hogy az antenna kisugárzott teljesítményét a távoli tér szállítja. Mivel mind
⃗⃗ vektor nagysága 1 -rel arányos, az energiaáram sűrűség (a Poynting-vektor) 12az 𝐸⃗⃗ , mind a 𝐵
𝑟

𝑟

2

tel arányos. Mivel az antennától távolodva a felület, amelyen a hullám áthalad 𝑟 -tel nő, a
kisugárzott teljesítmény az antennától mért tetszőleges távolságban állandó. Az antennához
közeli terek magasabb hatványával fordítottan arányosak, így általuk nem biztosítható a
kisugárzott teljesítmény elszállítása.

Vissza >>>
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ERH12. Kísérletek Lecher-drótpárral

Lecher 1890-ben javasolta az elektromágneses hullám vizsgálatára a két párhuzamos, kör
keresztmetszetű drótból álló rendszert, melynek zárt végét nagy frekvenciás feszültséggel
(𝑢(𝑡) = 𝑈0 sin(𝜔𝑡)) tápláljuk (közvetlen vagy induktív csatolásban). A vezetékek távolsága a
vezetékpár hosszánál 1-2 nagyságrenddel kisebb. Látványos kísérletek végezhetők például két
párhuzamos, egymástól 7 cm távolságban fekvő, 1 cm átmérőjű, 6-7 m hosszúságú
alumíniumcsővel. Az alumíniumcsövek fából vagy más szigetelőanyagból készült talpakra
rögzíthetők. Megfelelő hosszúságú Lecher-drótpár mentén áramerősség és feszültség
állóhullám alakulhat ki, mert a drótpár végén a haladó hullámok visszaverődnek és interferálnak
az érkező hullámokkal. A jelenség tökéletes analógiát mutat a mechanikai hullámok esetén
tapasztaltakkal. A hullámok visszaverődése mind nyitott, mind zárt végű drótpár esetén
bekövetkezik.

Áram állóhullámok a Lecher-drótpár mentén
Hozzunk létre induktív csatolást 6 V, 10 W-os
izzóval lezárt, 12 cm átmérőjű, egymenetes
tekerccsel az oszcillátor rezgőköre és a nyitott
végű Lecher-drótpár között! Fektessünk
keresztbe a drótpáron fémpálcát, amelynek
közepébe 6 V, 10 W-os izzót iktattunk, és toljuk
végig a drótpár mentén (ábra)!
Azt tapasztaljuk, hogy a keresztben elhelyezett
vezeték távolítása során mind a csatolóköri izzó,
mind a mozgatott huzalban elhelyezett izzó fényereje periodikusan erősödik és gyengül, esetleg
ki is alszik. A két izzó fényerőváltozása azonos ütemű. Az ábrán 1 és 3 jelzi a kialvási, 2 és 4
pedig a maximális fényerőt adó helyzeteket. (A kísérletet úgy is elvégezhetjük, hogy a
drótpáron rövidzáró vezetékdarabot mozgatunk, és a csatolóköri izzó fényerejét figyeljük.
Természetesen ebben az esetben is az 1 és 3 pontokban elhelyezett rövidzár esetén tapasztalunk
kioltást, és a 2 és 4 helyzetben fénymaximumot.) Megállapítható, hogy a számokkal jelzett
pontok közötti távolság jó közelítéssel ugyanakkora.
A jelenség arra utal, hogy a Lecher-drótpár mentén az áramerősség állóhullámszerűen változik.
A rövidzár helyén mindig árammaximum alakul ki, két ilyen helyzet között pedig az áramnak
csomópontja van. A jelenség úgy képzelhető el, mintha a generátor a huzalon áramhullámot
indítana, ami a rövidzárról azonos fázisban visszaverődik. Ugyanez bekövetkezik
természetesen a vezetékpár kezdőpontjánál is, így, ha a két zárt vég távolsága éppen
számú többszöröse, tartósan fennmaradó állóhullámot kapunk.
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𝜆
2

egész

Feszültségmaximumok a Lecher-drótpár mentén
A kísérleti összeállításban cseréljük ki a csatolókört olyannal, amely nem tartalmaz izzólámpát,
és zárjuk rövidre a Lecher-drótpárt a 4 jelű helyen! Fénycső (20 W-os) egyik végét érintsük az
egyik vezetékhez az 1 jelű helyen!
Miután a fénycső „begyulladt”, fordítsuk a vezetékekre merőleges helyzetbe, és vigyük végig
a vezeték fölött (ábra) (Amikor a fénycső már világít, a végének már nem kell a huzalhoz érnie.)
Ha a csövet óvatosan keresztbe csúsztatjuk a huzalon (ábra), akkor a kisülés nem alszik ki.

A fénycső az 1 és 3 jelű helyen világít legintenzívebben, míg a. 2 és 4 jelnél kialszik.
A cső akkor gyullad ki, ha olyan erős elektromos térbe kerül, amelynek hatására ütközési
ionizáció lép fel benne. Ez azt jelenti, hogy az 1 és 3 pontokon a szemben fekvő
vezetékszakaszok között nagy elektromos tér, s ennek megfelelően nagy feszültség lép fel. A
kísérletek alapján megállapíthatjuk, hogy a drótpár mentén a feszültség is állóhullámszerűen
változik, a maximális feszültségű helyek azonban az áramerősség-minimum helyeivel esnek
egybe. Ebben az esetben a rövidzárak a feszültség csomópontjait jelölik ki.
A rövidzáron a drótpár mentén haladó feszültséghullám is visszaverődik, azonban az
áramhullámmal ellentétben nem azonos, hanem ellentétes fázisban. Ennek eredményeként
alakul ki a feszültség-állóhullám a drótpár mentén. A rövidzárakon ellentétes fázisban
visszaverődő feszültséghullámokra vonatkozóan a stabil állóhullámkép kialakulásának
ugyanaz a feltétele, mint az áram esetén. Mivel a lezáró vezeték helyét éppen az áramerősség
vizsgálatával állítottuk be, az állóhullám kialakulásának feltétele kísérletünkben automatikusan
teljesül.

Áram- és feszültségviszonyok a Lecher-drótpárban
Hidaljuk át rövidzárral 4 jelű helyen a Lecherdrótpárt, és egyik vezetékére függesszünk fel két 10
cm-es huzallal 6,3 V, 0,3 A-es izzót (ábra). Toljuk
el az izzót tartalmazó hurkot először az egyik, majd
a másik vezeték mentén! A 2 jelű helyen mindkét
drótban árammaximumot tapasztalunk. Hidaljuk át
most a 2 helyen rövidzárral a drótpárt! Az izzó
fényerejében nem tapasztalunk változást. Ha
ugyanezen a helyen izzólámpahidat helyezünk a
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vezetékekre, a híd izzója nem világít. Ezen a helyen tehát a vezetékekben maximális az
áramerősség, de a szemben fekvő vezetékpontok ekvipotenciálisak.
A drótpár mentén kialakuló áram- és feszültségviszonyokból a huzalpár környezetében
kialakuló elektromos és mágneses térre is következtethetünk. Ahol az áramerősség maximális,
ott a huzalokat erős mágneses tér veszi körül. A mágneses indukció jó közelítéssel merőleges a
drótpár síkjára. Ahol a szemben fekvő pontok között nagy a feszültség, ott jó közelítéssel a
drótpár síkjában fekvő, erős elektromos tér alakul ki. (Természetesen mind a mágneses, mind
az elektromos tér gyorsan oszcillál, a csomópontokban azonban mindig biztosan zérus.)
Megjegyzés:
-

A kísérlet látszólag ellentmond az első kísérletnek, amelyben az áthidaló huzalban
elhelyezett izzólámpa a 2 helyen maximális fényerővel világított. Ekkor azonban nem
volt a 4 helyen rövidzár! Azt, hogy milyen állóhullámkép alakul ki, mindig a zérus
ellenállásúnak tekinthető rövidzár szabja meg.

A drótpáron kialakuló hullámot egymenetes tekerccsel
is végigvizsgálhatjuk. Vigyük végig a huzalpár felett a
körvezetőt az ábrán látható módon úgy, hogy
tekercsének síkja párhuzamos legyen a drótpár síkjával.
Az izzó azokon a helyeken világít, ahol a gyorsan
változó mágneses tér nagy feszültséget indukál benne (2
és 4 helyek).
Ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy az áramhurok
merőlegesen belógjon a huzalok közé (ábra). Ekkor a
menetekkel párhuzamos elektromos tér áramot hoz létre benne. Az izzó tehát az 1 és 3 helyeken
világít. A kísérlet jól mutatja, hogy a Lecher-drótpár körül kialakuló elektromos és mágneses
tér merőleges egymásra.

A kísérleti tapasztalatok összefoglalása
A kísérleti tapasztalat arra utal, hogy a drótpár nyitott végén az áram-hullám ellentétes fázisban,
a feszültség-hullám pedig azonos fázisban verődik vissza. A zárt végen ez éppen fordítva
történik, a feszültség-hullám fázisa ugrik 𝜋-vel (vált ellentétesre) és az áramhullámé marad
változatlan. A megfelelő hosszúságú drótpár állóhullámaiban a zárt végen feszültség
csomópont és áram duzzadóhely, nyitott végén pedig feszültség duzzadóhely és áram
csomópont van. Ezek a szabályok jól érthetőek az áramköri tapasztalatok alapján, hiszen amikor
két pontot rövidre zárunk, akkor a két pont ekvipotenciálissá válik, közöttük pedig nagy áram
folyhat. A szabad végen áram nem folyhat, a töltések felhalmozódása miatt azonban feszültség
nagy lehet. Mivel a drótpár egyik vége (ahol a nagyfrekvenciás generátorra csatlakozik) mindig
zárt, most egyik végén zárt másik végén nyitott, illetve mindkét végén zárt drótpár esetén kell
megállapítanunk az állóhullámok kialakulásának feltételeit.
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Az egyik végén zárt, másik végén nyitott drótpár állóhullámait az alábbi ábrák szemléltetik. A
folytonos vonal az áramerősség, a szaggatott pedig a feszültség állóhullám első két módusát
mutatja a mechanikában megszokott ábrázolásnak megfelelően. Leolvasható, hogy a drótpár
𝜆

hosszára érvényes a 𝑙 = (2𝑘 + 1) 4 összefüggés, ahol k egész szám.
A mindkét végén zárt drótpár állóhullám módusait hasonlóan ábrázolva adódik, hogy az
𝜆

állóhullámokra a 𝑙 = 𝑘 2 összefüggés írható fel.

1. Zárt és nyitott végű Lecherdrótpár
piros: feszültséghullám 𝑘 = 0, 1
kék: áramhullám 𝑘 = 1, 2

2. Mindkét végén zárt Lecherdrótpár
piros: feszültséghullám 𝑘 = 0, 1
kék: áramhullám 𝑘 = 1, 2

A 𝜆⁄2 hullámhosszúságú dipólantenna és a Lecher-drótpár
Az egyik végén nyitott, másik végén zárt Lecher-drótpár állóhullámainak alapmódusa akkor
alakul ki, ha a drótpár mindkét ága 𝜆⁄4 hosszúságú. A drótpáron így kialakuló állóhullámok
rendkívül stabilak. Ha a drótpárt kinyitjuk, és eredetileg párhuzamos ágait egy egyenesbe
hozzuk, akkor 𝜆⁄2 hosszúságú antennát kapunk, amelyről feltételezhető, hogy megmarad rajta
az állóhullám. A feltevést egyszerű kísérlettel ellenőrizhetjük.

Állóhullámok az huzal antenna mentén.
Ebben a kísérletben célszerű méter nagyságrendű hullámokkal, azaz URH adóval dolgozni.
Készítsünk teleszkópantennából, illetve merev dróthuzalból a rendelkezésünkre álló adóhoz
illeszkedő félhullámhosszú antennákat. Az egyikre kapcsoljuk rá az adót, a másikba pedig
iktassunk be az ábrán látható módon izzólámpákat. A dipólusantennák, az adó és a vevő antenna
esetén egyaránt, egyenessé kinyitott, nyitott végű Lecher-drótpárnak tekinthetők.

703

Az adóantennát koaxiális kábellel csatlakoztatjuk a kicsatoló tekercshez. A vevőantennába
iktassunk az ábrán látható módon 2,5 V, 0,05 A-es izzókat.
▪
▪

▪

Helyezzük el a vevőantennát az adóval párhuzamosan. a középső izzó erősen, a másik
kettő gyengén világít.
Vigyünk végig az adóantenna mentén az egymenetes tekercset. azt tapasztaljuk, hogy
az izzó az antenna közepén világít legerősebben, két végén pedig sötét marad, jelezve
az antenna áram állóhullámának duzzadó helyét és csomópontjait.
Mozgassunk végig az adóantenna mentén ködfénylámpát (pl. NG12 jelzésűt). A lámpa
az antenna két végénél világít legerősebben, jelezve a feszültség duzzadó helyeket.

Tegyük a vevőantennát az adóval párhuzamos helyzetbe úgy, hogy a beiktatott izzók
világítsanak. Ezután a vevőantennát forgassuk lassan merőlegesre az adóhoz képest. A
vevőantenna izzói kialszanak. A kísérlet mutatja, hogy az adó polarizált hullámokat bocsát ki,
amelyekben az elektromos térerősségnek nincsen az antennára merőleges összetevője, az
elektromos tér párhuzamos az adóantenna vonalával így a vevő elektronjait nem tudja
megmozgatni az antennával párhuzamos irányban.

Vissza >>>
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ERH13. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vezeték
mentén

Az elektromágneses hullámokat a vezetékek például a Lecher drótpár is csak irányítják, maga
a hullám a vezetékek menti térben terjed. A hullám terjedési sebessége a vezetékben folyó áram
és töltés felhalmozódás hatására a vezeték körül kialakuló tér figyelembevételével
kiszámítható. Helyettesítsük a Lecher-drótpárt az ábrán látható fém szalagpárral, hogy a
vezeték mentén kialakuló elektromos és mágneses teret egyszerűbben értelmezhessük. A szalag
szélessége (a) legyen sokkal nagyobb, mint a szalagok közti távolság (d). Kapcsoljuk a
szalagpárt T ideig U feszültségű telepre. A szalagra töltések áramlanak és feltöltődik. A
szalagpár tetszőlegesen kiválasztott 𝑠 = 𝑐𝑇 hosszú darabja olyan síkkondenzátornak
tekinthető, amely 𝑇 = 𝑠/𝑐 idő alatt töltődik fel. Ennek a síkkondenzátornak a kapacitása:
𝐶 = 𝜀0

𝑠∙𝑎
𝑑

míg a rajta felhalmozódott Q töltés
𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑈 = 𝜀0

𝑠∙𝑎
𝑈
𝑑

Másrészt
𝑄 =𝐼∙𝑇
így
𝑠
𝑠∙𝑎
𝐼 ∙ 𝑇 = 𝐼 = 𝜀0
𝑈
𝑐
𝑑
amiből
𝐼 = 𝜀0

𝑐∙𝑎
𝑈
𝑑

Az s hosszú szalagpár ugyanakkor egymenetes (𝑁 = 1) tekercsnek is tekinthető, amelyben az
áram 0-ról I-re változik T idő alatt (azaz 𝐼/𝑡 = 𝐼/𝑇). Az egymenetes, téglalap alakú
szolenoid induktivitása
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𝐿 = 𝜇0

𝑁2𝐴
𝑑∙𝑠
= 𝜇0
𝑎
𝑎

Ebből
𝑈=𝐿

∆𝐼
𝐼
𝑑∙𝑠 𝐼
= 𝐿 = 𝜇𝑜
∙
∆𝑡
𝑇
𝑎 𝑇

Ezt behelyettesítve az (1) egyenletbe kapjuk, hogy
𝑐=

1
√𝜀𝑜 𝜇𝑜

azaz a jel fénysebességgel terjed.

Vissza >>>
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ERH14. Elektromágneses hullámok sebességének levezetése

Ami a Maxwell-egyenletekből kiolvasható az elektromágneses hullámokra vonatkozóan
A Maxwell-egyenletek integrált alakjának felírása után visszatérve a szabad elektromágneses
hullámok tárgyalására deduktív úton vonhatunk le következtetéseket. Mindenekelőtt
tisztáznunk kell, hogy a szabad elektromágneses hullámok terjedésük során önmagukat építik
fel, terjedésükben sem áramok, sem töltések nem játszanak szerepet. Tulajdonságaikat a III. és
IV. Maxwell-egyenletből származtathatjuk:
∆𝛷𝐵
∆𝑡
∆𝛷𝐸
⃗⃗ ∙ ∆𝑠 = 𝜀𝑜 𝜇𝑜
∑𝐵
∆𝑡
∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠 = −

Az egyenletek legegyszerűbb megoldása a már megismert (ábra) polarizált síkhullám,
⃗⃗ és 𝑒⃗ vektor páronként merőleges egymásra és a felírás sorrendjében
amelyben az 𝐸⃗⃗ , 𝐵
jobbrendszert alkot (𝑒⃗ a terjedés irányába mutató egységvektor.)

Az x-tengely mentén terjedő hullámok matematikai alakja a szokásos jelölésekkel:
𝐸𝑦 (𝑥, 𝑡) = 𝐸𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)
𝐵𝑧 (𝑥, 𝑡) = 𝐵𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)
Az y és z indexek azt jelentik, hogy az elektromos tér az (x,y), a mágneses pedig az (y,z) síkban
változik. Az egyenletek mutatják, hogy a hullám síkban poláros.

A szabad elektromágneses hullámok terjedési sebessége
⃗⃗
Nem középiskolás matematikával Maxwell II. és IV. egyenleteiből levezethető, hogy az 𝐸⃗⃗ és 𝐵
vektorok is kielégítik a hullámegyenletet, amiből a hullám terjedési sebességére 𝑐 =
adódik.
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1
√ 𝜀 0 𝜇0

A Maxwell-egyenletekből speciális esetben, síkhullámokra vonatkozóan belátható, hogy az
elektromágneses hullámok terjedési sebessége megegyezik a fény sebességével. (A forrástól
távol a gömbhullám kicsiny hullámfrontja már jó közelítéssel síkhullámnak tekinthető.) Ehhez
tételezzük fel, hogy a hullám véges sebességgel terjed. Célszerűen felvett görbékre felírva
Maxwell III. és IV egyenletét, mennyiségileg is vizsgálhatjuk, hogy hogyan épül az elektromos
tér és az mágneses indukcióvektor változásának kapcsolódásával. Foglalkozzunk az x tengely
mentén haladó hullám élével!

Válasszuk azt a pillanatot, amikor az (x,y) síkban felvett ABCD téglalap esetén a hullám már
túljutott az A pont x-re vett vetületén, de még nem éri el a B pont vetületét.
Írjuk fel Maxwell II. egyenletét az ábrán látható szürke vonallal kijelölt ABCD téglalapra.
∆𝛷
(∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠 = − 𝐵 ) A téglalap kerületén a körüljárási irányt vegyük fel a nyíllal megjelölt
∆𝑡

módon. Ekkor a baloldali összeg:

̅̅̅̅
𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑ 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = −𝐸 ∙ 𝐴𝐷

∑
𝐴𝐵𝐶𝐷 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝

𝐴𝐵

𝐵𝐶

𝐶𝐷

𝐷𝐴

hiszen az AB és CD szakaszon az elektromos tér merőleges az elmozdulásra, a BC szakaszon
pedig zérus, mert odáig még nem jutott el. Az AD szakaszon a pillanatnyi elektromos tér
párhuzamos, de ellentétes irányú a körüljárással megszabott iránnyal. Az elektromos tér ebben
a pillanatban és az adott görbére vonatkozóan örvényes, mert 𝐸 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐷 ≠ 0. Az örvényes
elektromos teret változó mágneses tér keltette. Határozzuk meg, a Maxwell-egyenlet
jobboldalát adó fluxusváltozást. Ez abból adódik, hogy kicsiny ∆t idő alatt a hullám
„mélyebbre” hatol a téglalapba, mert c∆t-vel előrehalad. Ha függőleges, c∆t alapú, ̅̅̅̅
AD
̅̅̅̅
magasságú téglalapokra osztjuk az ABCD téglalapot (∆𝐴𝑖 = 𝑐 ∙ ∆𝑡 ∙ AB), akkor látszik, hogy a
változás a mágneses fluxusban az, hogy ∆t idővel később megjelenik egy 𝐵 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 ∙ ̅̅̅̅
DA
nagyságú tag. A téglalap irányítása kijelöli, a felületelemek pozitív irányát, ami a
⃗⃗ vektor
jobbkézszabály szerint a z tengely negatív irányába mutat. Mivel az adott pillanatban a 𝐵
is ebbe az irányba mutat a fluxusváltozás pozitív előjelű. Így
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∆𝛷
∆𝑡

̅̅̅̅.
= 𝐵 ∙ 𝑐 ∙ DA

∆𝛷
Ezzel a Maxwell-egyenlet szerint −𝐸 ∙ ̅̅̅̅
𝐴𝐷 = − ∆𝑡 = − 𝐵 ∙ 𝑐 ∙ ̅̅̅̅
𝐷𝐴, amiből 𝐸 = 𝐵 ∙ 𝑐 adódik.

⃗⃗ vektorok rezgési síkjában felveszünk az ábrán látható módon az FGHI
Hasonlóan, ha a 𝐵
⃗⃗ ∙ ∆𝑠 = 𝜀𝑜 𝜇𝑜 ∆𝛷𝐸
téglalapot, és felírjuk Maxwell IV. egyenletét: ∑ 𝐵
∆𝑡

akkor az egyenlet baloldala a görbén felvett irányítással

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = ∑ 𝐵
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑
𝐵

∑
𝐹𝐺𝐻𝐼 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝

𝐹𝐺

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑ 𝐵
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ + ∑ 𝐵
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝐵 ∙ 𝐼𝐹
̅̅̅
𝐵
𝐺𝐻

𝐻𝐼

𝐼𝐹

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ szorzat csak az IF szakaszon nem zérus. A szorzat pozitív,
az eredményt adja, hiszen a 𝐵
⃗⃗ iránya megegyezik téglalapon felvett irányítással. A Maxwell-egyenlet
mert az IF szakaszon 𝐵
jobboldalán az elektromos fluxus ebben az esetben is a hullám előre haladása miatt változik
időben, a ∆𝑡 idő alatt bekövetkező változás 𝐸 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 ∙ ̅̅̅
𝐼𝐹 nagyságú és pozitív, hiszen az adott
pillanatban a téglalap körüljárási irányával megszabott felületvektor az 𝐸⃗⃗ vektorral azonos
irányú. Következésképpen a IV. Maxwell-egyenlet az

∑
𝐹𝐺𝐻𝐼 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝

⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝐵 ∙ ̅̅̅
𝐵
𝐼𝐹 = 𝜀𝑜 𝜇𝑜

∆𝛷𝐸
= 𝜀𝑜 𝜇𝑜 𝐸 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 ∙ ̅̅̅
𝐼𝐹
∆𝑡

alakot ölti, amiből
𝐵 = 𝜇0 𝜀0 𝐸 ∙ 𝑐
A IV. Maxwell-egyenletből kapott 𝐸𝐷 = 𝐵𝑐 eredményt behelyettesítve és c-t kifejezve

𝑐=

1
√𝜀0 𝜇0
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Az 𝜀0 𝜇0 szorzatot beírva ide, 𝑐 = 3 ∙ 108

𝑚
𝑠

adódik. Minthogy ez megegyezik a fény

vákuumbeli terjedési sebességével, igen erős jelzést kaptunk arra, hogy a fény is
elektromágneses hullám.
Megjegyzés:
-

Az ábra készítésénél figyeljünk arra, hogy ⃗𝐸⃗-hez képest ⃗𝐵⃗-t úgy kell rajzolni, hogy

⃗⃗ × 𝐵
⃗⃗ a hullám terjedésének irányába mutasson!
𝐸

Vissza >>>
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ERH15. Az elektromos térerősség és a mágneses indukció
fázisviszonyai az elektromágneses hullámban

Nézzük az ábrán látható szinuszosan változó elektromágneses síkhullámot!

⃗⃗ vektorok egymásra merőlegesek és azonos frekvenciával rezegnek.
Már tudjuk, hogy az 𝐸⃗⃗ és 𝐵
Azt kívánjuk belátni, hogy az elektromos térerősség és a mágneses indukcióvektor azonos
fázisban változik, azaz maximumaik és zérushelyeik ugyanabban az időpillanatban ugyanoda
esnek. Ennek bizonyítására Maxwell II. és IV. egyenletét használjuk fel, speciálisan választott
⃗⃗ = 0, valamint
zárt görbékre vonatkozóan. Azt szeretnénk belátni először, hogy 𝐸⃗⃗ = 0-ból 𝐵
⃗⃗ = 𝑚𝑎𝑥 következik.
𝐸⃗⃗ = 𝑚𝑎𝑥-ból 𝐵
Alkalmazzuk Maxwell III. törvényét a baloldali ábrán látható kis téglalapokra, amelyeket 𝐸⃗⃗
rezgési síkjában a térerősség maximuma körül, illetve a minimuma körül vettünk fel (fekete
téglalapok az ábrán).
∑𝑏𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑘𝑒𝑡𝑒 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 0,

mert

a

vízszintes

oldalak

mentén

𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 0

(az
elektromágneses tér merőleges a téglalap oldalra), a függőleges oldalak mentén viszont 𝐸⃗⃗
∆𝛷
ugyanakkora, de ∆𝑠⃗ és 𝐸⃗⃗ iránya a két oldalon ellentétes, így összegük nulla lesz. Ebből
=0
∆𝑡

⃗⃗ maximális értékére következtethetünk.
következik, amiből 𝛷, és ezáltal 𝐵
∑𝑗𝑜𝑏𝑏 𝑓𝑒𝑘𝑒𝑡𝑒 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝 𝐸⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝑚𝑎𝑥, mert a vízszintes oldalak mentén most sincs munkavégzés,
viszont a függőleges oldalaknál (mivel 𝐸⃗⃗ iránya változik) ∆𝑠⃗ és 𝐸⃗⃗ iránya azonos. Ebből

∆𝛷𝐵
∆𝑡

=

⃗⃗ = 0.
𝑚𝑎𝑥 következik. Mivel a szinusz függvény 𝛷 = 0-nál változik a leggyorsabban, így 𝐵
⃗⃗ = 0-ból 𝐸⃗⃗ = 0, illetve
Hasonlóképpen bizonyíthatjuk Maxwell 4. törvényéből, hogy hogy 𝐵
⃗⃗ = 𝑚𝑎𝑥-ból 𝐸⃗⃗ = 𝑚𝑎𝑥 következik. Erre a jobboldali ábrán a mágneses indukcióvektor
𝐵
síkjában az indukcióvektor maximuma és zérushelye körül felvett kis téglalapokat használjuk.
⃗⃗ ∙ ∆𝑠⃗ = 𝜀𝑜 𝜇𝑜 ∆𝛷𝐸 )
(∑𝑠𝑧ü𝑟𝑘𝑒 𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑙𝑎𝑝 𝐵
∆𝑡

A maximum körül az örvényerősség zérus, így az 𝐸⃗⃗ elektromos térerősség fluxusváltozása
∆𝛷𝐸
= 0 és 𝛷𝐸 = 𝑚𝑎𝑥, tehát 𝐸⃗⃗ maximum is következik. A minimum körül az örvényerősség
∆𝑡

∆𝛷
maximális, így az 𝐸⃗⃗ tér ∆𝑡𝐸 fluxusváltozása is az, tehát 𝛷𝐸 = 0 tehát 𝐸⃗⃗ = 0 is következik.

Vissza >>>
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ERH16. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa

Az elektromágneses hullámok tárgyalása nem zárható le anélkül, hogy ne foglalkoznánk a
velük terjedő energia, az általuk kifejtett erőhatás és impulzus, illetve az impulzus kapcsán a
mechanikai impulzus és az elektromágneses impulzus kérdésével. A Maxwell-egyenletekből
egyértelműen következik, hogy az elektromágneses mező energiával és impulzussal
1

1

rendelkezik. Az elektromágneses energiasűrűség az 𝜌𝑒𝑛 = 2 (𝜀𝐸 2 + 𝜇 𝐵 2 ) összefüggéssel, az
1
⃗⃗ ) Poynting-vektorral adható meg. Megmutatható,
energiaáram-sűrűség pedig a 𝑆⃗ = 𝜇 (𝐸⃗⃗ × 𝐵
1

𝑆⃗

⃗⃗ ) = 2
hogy ha a térben az energiaáram-sűrűség S, akkor ott a tér 𝑔⃗ = 𝜇𝑐 2 (𝐸⃗⃗ × 𝐵
𝑐
impulzussűrűséggel is rendelkezik. A levezetések matematikája bonyolult, középiskolai szinten
nem követhető. Egyszerűsített gondolatmeneteket kell keresnünk, ahol egyes pontokon tanári
közléssel visszük tovább az ismeretanyag feldolgozását. Az egyszerűsített gondolatmenetek
azonban ezen a területen komoly vitákra vezettek.
A kérdéskört, ahogyan az elektromágneses hullámok tárgyalása során is tettük, két szinten kell
közelítenünk. Alapszinten kísérleti eredményekre támaszkodva szemléletes képekkel, de
lényegében matematikai formulák nélkül tárgyaljuk a tananyagot. Speciális osztályokban az
alapszintű anyagot kiegészítjük a csoport előismereteihez illesztett matematikai leírással.

Az energia és az energiaáram
Az energia kérdése alapszinten viszonylag könnyen megközelíthető, a hétköznapi tapasztalatok
és a korábbi hőtani tanulmányok jó alapot adnak annak elfogadására, hogy a haladó
elektromágneses hullámok energiát szállítanak. ennek legegyszerűbb példája az, hogy a Napból
érkező elektromágneses sugárzás energiája például melegíti a földet, és a földi hősugárzók is
így juttatnak energiát környezetünkbe.
1
⃗⃗ ) PoyntingHaladó szinten a hullámok energiaáram sűrűséget meghatározó 𝑆⃗ = 𝜇 (𝐸⃗⃗ × 𝐵

vektorral érdemes megfogalmazni az energiaszállítást. A síkhullám részletes tárgyalása során
az x irányban terjedő síkhullámban az azonos fázisban lévő E és B tér Poynting-vektorának
1

időfüggését az 𝑆 = 𝜇 𝐸0 𝐵0 𝑠𝑖𝑛2 (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) formula adja meg. Az adott helyen tartósan átmenő
energiaáram-sűrűséget ennek a függvénynek az időátlaga szolgáltatja:
̅=
𝑆

1
𝐸 𝐵
2𝜇 0 0

Az elektromágneses hullámok energetikai leírása fontos összegző részévé válhat a
tananyagnak. Például annak a természetes kérdésnek a megválaszolásához, hogy az energia
milyen sebességgel terjed többféle ismeretet kell felidézni:
•

Az elektromágneses hullámokról megállapítottuk, hogy a mágnes és az
elektromos tér nem független 𝐸 = 𝐵𝑐
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•

Tudjuk továbbá, hogy az energiaáram-sűrűség és az energiasűrűség átlagos
értékére vonatkozóan tetszőleges hullám esetén érvényes a 𝜌̅𝑒𝑛 𝑣⃗ = 𝑆̅
összefüggés.

•

Ismerjük az elektromágneses tér energiasűrűségét 𝜌𝑒𝑛 = 2 (𝜀𝐸2 + 𝜇 𝐵2 ), amiből

1

1

1

1

az elektromágneses hullám esetén 𝜌̅𝑒𝑛 = 4 (𝜀𝐸02 + 𝜇 𝐵02 ) adódik.
•

Beláttuk, hogy az elektromágneses hullámok terjedési sebessége 𝑐 =

1
√𝜀𝜇

.

Következésképpen felírhatjuk az
̅
𝑆=

1
1
1
𝐸0 𝐵0 = (𝜀𝐸20 + 𝐵20 ) 𝑣
2𝜇
4
𝜇

Beírva mindkét oldalon az 𝐸0 = 𝑐𝐵0 összefüggést:
𝐵02 1
1
𝑐
= (𝜀𝑐 2 𝐵02 + 𝐵02 ) 𝑣
𝜇
2
𝜇
egyenletet. Ebből az energia terjedési sebességére 𝑣 = 𝑐 adódik. Az eredmény nyilvánvalónak
tűnik, s ha a korábbiakban ezt már közöltük, akkor a számítás csak a korábban nyert ismeretek
összhangját igazolja.

Az elektromágneses hullám impulzusa (lendülete)
Alapszinten az elektromágneses hullámok impulzusát a tapasztalatra, illetve kísérleti
eredményekre hivatkozva érdemes bevezetni. Az elektromágneses sugárzás impulzusának
létezését először talán Kepler ismerte fel, amikor észrevette, hogy az üstökösök csóvája mindig
a Nappal ellentétes irányban húzódik. Ezt annak tulajdonította, hogy a napfény az üstökösből
kilépő részecskékre sugárzási nyomást fejt ki. A nyomás hatására elmozduló részecskék
impulzushoz jutnak, s ez csak akkor lehetséges, ha a fénynek is van impulzusa. A sugárzási
nyomást (fénynyomást) később a Lebegyev-kísérlet igazolta. Laboratóriumi körülmények
között a fénynyomás kicsiny, közönséges hőmérsékleten a levegő hőmozgása már
megakadályozza a kimutatását, így a hatást Lebegyev vákuumban elhelyezett torziós ingával
mutatta ki. Kísérlete során az inga sajátfrekvenciájának ütemében fényimpulzusokat bocsátott
az ingára rögzített fémtükörre, az inga emiatt rezonancia révén rezgésbe jött, igazolva, hogy a
fényimpulzusok finom lökéseket gyakoroltak a tükörre. Alapszinten lényegében ennyivel
megelégedhetünk, legfeljebb közlésként elmondhatjuk, hogy a fény impulzusának nagysága a
fényhullám energiájából a 𝑝 =

𝐸
𝑐

összefüggéssel számítható ki, az impulzus iránya pedig

megegyezik a hullám terjedési irányával.
Emelt szinten mindenképpen szükséges a kísérleti tapasztalat mélyebb, tartalmi elemzése. A
kísérleti eredmények jól érthetőek. Az elektromágneses hullám impulzusára való következtetés
azonban mély gondolatot takar. Újra kell gondolnunk a mechanikai kölcsönhatás értelmezését.
A legegyszerűbb, ha úgy képzeljük, hogy a tükör, amikor mozgásba jön, elnyeli a ráeső
elektromágneses hullámot. Az ekkor bekövetkező lökést azonban nehéz két test mechanikai
kölcsönhatását leíró erővel értelmezni, mert miután a tükör elnyelte a hullámot, nem található
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olyan test, amelyre a tükörre ható erő ellenereje hatna. Az erőhatás létrejöttét ahhoz
hasonlíthatjuk, mint amikor a ballisztikus ingát a belelőtt és benne maradó söréttel hozzuk
lengésbe. Az analógia azonban nem tökéletes, mert a sörét mindig azonosítható az ingatest
belsejében, az elnyelt elektromágneses hullám, azonban megszűnik.
Célszerűbb, ha azt mondjuk, hogy a tükörre eső hullám impulzust adott át a tükörnek, és ha a
tükör impulzusváltozását meg tudjuk határozni, akkor nyilvánvaló, hogy ezzel az impulzussal
rendelkezett a beeső hullám is.
Az így nyert kép analógiás gondolkozással alkalmazható arra az esetre is, ha a tükör visszaveri
az elektromágneses hullámot (Az egyszerűség kedvéért érdemes csak merőleges beeséssel
foglalkozni. Mivel ekkor a hullámnak csak haladási iránya fordul ellentétesre elfogadható, hogy
ez azt jelenti, hogy impulzusának kétszeresét adta át a tükörnek.
A fenti meggondolások után még a tagozatos osztályokban is lezárhatjuk a kérdést azzal, hogy
hogy az elektromágneses hullámoknak elidegeníthetetlen tulajdonsága az impulzus és az
⃗

1
⃗⃗ ) = 𝑆2 képletet tanári
impulzusnak az energiával való mennyiségi kapcsolatát, a 𝑔⃗ = 𝜇𝑐 2 (𝐸⃗⃗ × 𝐵
𝑐

közlésként adjuk meg.
Amennyiben indokolni kívánjuk a mennyiségi összefüggéseket is, akkor a fentiek alapján az
impulzus elvi bevezetéséhez induljunk ki Feynman nyomán az elektromágneses hullám által
egyetlen, eredetileg nyugvó q töltésre gyakorolt hatásának vizsgálatából. A töltésre eső hullám
elektromos tere rezgő mozgásba hozza a töltést.

Tegyük fel, hogy a hullám a koordináta rendszer z-tengelye mentén terjed, ekkor az elektromos
tér az ábrának megfelelően x irányú, és ebben az irányban rezgeti meg a töltést is. Amint a töltés
mozgásba jön, hatni kezd rá a (mágneses) Lorentz-erő is. Mivel a z-tengely mentén terjedő
hullámban a mágneses tér y irányú, a x-tengely mentén mozgó töltésre az terjedő hullámra a
terjedés irányába mutató 𝐹 = 𝑞𝑣𝐵 (mágneses) Lorentz-erő hat. Mivel mind az elektromos,
mind a mágneses erő periodikusan változik, a hosszabb idő alatt gyakorolt erőhatás az erő
átlagolásával határozható meg. Tudjuk továbbá, hogy az elektromágneses hullámban 𝐸 =

𝐵
𝑐

̅̅̅̅
̅ = 𝑞 𝑣𝐸
̅ megegyezik az elektromágneses
tehát a töltésre ható mágneses erő átlaga 𝐹
. Az 𝐹

𝑐

̅̅̅̅ szorzat pedig a
hullám által a részecskének egységnyi idő alatt átadott impulzussal, a 𝑞𝑣𝐸
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részecske által időegység alatt a hullámból felvett energiával. Az átadott P impulzus tehát a
hullám által végzett munka (átadott energia) és a fénysebesség 𝑃 =

𝑊
𝑐

hányadosával egyenlő.

Ez azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámmal nemcsak energiaáram (S), hanem
impulzusáram (P) is jár. A kettő hányadosa pedig a fenti gondolatmenet alapján:
𝑆
=𝑐
𝑃
Az összefüggés teljesen általánosan igaz, ha valamilyen anyag elektromágneses hullámot nyel
el, akkor az energiaközlés mellett mindig bekövetkezik impulzusátadás is. Az impulzusátadás
miatt az elnyelő közegre a hullám nyomást fejt ki, ami igazolja Kepler sejtését az üstökösök
csóvájára vonatkozóan. Mivel adott tárgyra érkező impulzusáram sűrűség megegyezik a
nyomással, a kapott formula egyben megadja pl. a fénynyomást is.
A fentiek alapján kifejezhető a térjellemzőkkel az elektromágneses impulzussűrűség is. Az A
felületen rövid ∆𝑡 idő alatt átáramló energia kifejezhető a Poynting-vektorral: 𝑆𝐴∆𝑡 =
1
𝜇

𝐸𝐵𝑐𝐴∆𝑡. Ez az energia az áthaladás után ∆𝑉 = 𝑐𝐴∆𝑡 térfogatban helyezkedik el. Így ebben a
1

térrészben 𝑝 = 𝑆𝐴∆𝑡 𝑐 impulzust is megjelenít. Az ennek megfelelő impulzussűrűség pedig
∆𝑝

1

𝑆

𝑔 = ∆𝑉 = 𝜇𝑐 2 𝐸𝐵 = 𝑐 2 . Természetesen az impulzussűrűség vektormennyiség, és általánosan a
𝑆⃗

1

⃗⃗ ) = 2 összefüggéssel fejezhető ki.
𝑔⃗ = 𝜇𝑐 2 (𝐸⃗⃗ × 𝐵
𝑐
Megjegyezzük, hogy ehhez az impulzussűrűséghez természetes módon, definíció szerint
⃗⃗ perdületsűrűség.
csatlakozik az 𝑙⃗𝑝 = ⃗𝑟⃗ × ⃗𝑔

Megjegyzés:
-

A fény által gyakorolt nyomás a későbbiekben könnyebben értelmezhető fény részecske
természete alapján a tükör és a fotonok ütközésével.

-

A fénynyomás kísérleti igazolására (bemutatására) gyakran a közismert Crookes-féle
radiométert használják fizikaórán. Ez hiba, mert az eszköz működésében nincs szerepe
a fénynyomásnak.

-

Alapszinten célszerű megmaradni annál, hogy impulzust csak az elektromágneses
hullámnak (de a térnek nem) tulajdonítunk, és hallgatunk arról, hogy a Poynting
vektorral a statikus elektromágneses térhez is hozzárendelhető impulzus.

-

Az elektromágneses hullámok energiáját és impulzusát az elektrodinamika törvényei
alapján határoztuk meg. Mivel az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek
a mélyebb tárgyaláshoz figyelembe kell venni a relativisztikus hatásokat is. A most
nyert eredmények lényegében teljes összhangban vannak a relativitáselmélettel is, de
ez csak olyan tanulócsoportokban mutatható meg, ahol a relativitáselmélet alapjai is
tárgyalásra kerülnek.
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