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4.9. Az áram mágneses hatása 

4.9.1.Az elektromos áram mágneses tere 
 

1. kísérlet  
 

Zseblámpaelemre néhány méter drótot kapcsolunk, és az áramot 
LUiQ\W&� IHOHWW� YH]HWM�N� HO�� D]� LUiQ\W&� PHU�OHJHVHQ� WpU� NL�� (]� OERSTED 
kísérlete (1820-ból). Azonnal megállapítjuk, hogy nem vonzásról vagy 
WDV]tWiVUyO�� KDQHP�PHU�OHJHV� NLPR]GtWiVUyO� YDQ� V]y�� $� WpQ\iOOiVW� FVDN�

térben lehet megérteni, síkban nem. Ennek az alapkísérletnek nagy 
fontossága abban van, hogy összekapcsolta a mágnességtant és az 
elektromosságtant. JeOHQW�VpJpW� D]RQQDO� IHOLVPHUWpN�� pV� AMPERE igen 
hamar részletesen levonta az összes lehetséges következtetést, és 
megalkotta az áram mágneses hatásának a tanát. 

 

2. kísérlet  
 

(]XWiQ� KDMOpNRQ\� YH]HW�YHO�� HU�V� PiJQHVU~GGDO� PHJPXWDWMXN�� KRJ\�

D]�HU��N|OFV|Q|V.  
Következik a jobbkéz-szabály néven ismeretes irányszabály, kvalita-

WtY� W|UYpQ\�PHJiOODStWiVD�� (]]HO�PLQG� D� SyOXVUD��PLQG� D� YH]HW�UH� KDWy�

HU��LUiQ\D�U|J]tWKHW���W|EEIpOH�LUiQ\V]DEiO\UD�QLQFV�V]�NVpJ� 
 

3. kísérlet  
 

Minél hamarabb áttérünk arra az esetre�� DPLNRU� D]� iUDPYH]HW�� HJ\�

mágnespatkó homogén terében fekszik. Kísérletileg megmutatjuk, 
KRJ\DQ�XJULN�OH�YDJ\�IHO�D�KDMOpNRQ\�YH]HW��D]�iUDP�EHNDSFVROiVDNRU��$�

PiJQHVSDWNyW� PpUOHJHQ� NLHJ\HQV~O\R]YD� PHJPXWDWMXN� D� N�OV�� WHUHW�

RNR]y�PiJQHVUH�KDWy�HU�W�LV� 
 

4. kísérlet  
 

Bemutathatjuk, hogy az ívlámpa fényívét, mint könnyen hajlítható 
YH]HW�W� PHQQ\LUH� IpOUHPR]GtWMD�� KD� HU�V� PiJQHVVHO� N|]HOHG�QN� IHOpMH��

Ívlámpa bemutatása könnyen sikerül, ha a két szénrúdból (zseblámpa-
HOHP� V]pQU~GMiEyO�� FHUX]DEpOE�O�� tYOiPSDV]pQE�O�� iOOy� tYOiPSiW�

115 YROWRV� YLOODQ\PHOHJtW�YHO� YDJ\� NpW� �HJ\PiV� N|]|WW� SiUKX]DPRVDQ�

kötött) 230 YROWRV� YLOODQ\PHOHJtW�YHO� VRUED� NDSFVROXQN� D� KiOy]DWL� 
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feszültségre. Az ívet sötét színes üvegen át érdemes nézni, vagy 
J\&MW�OHQFVpYHO� IDOUD�YHWtWM�N��9iOWDNR]y�iUDPPDO� LV�EHPXWDWKDWy��(U�V�

mágnessel az ív kioltható. 
 

5. kísérlet  
 

Fekete-IHKpU� WHOHYt]Ly� NpSHUQ\�MH� HO�WW� PR]JDWRWW� iOODQGy� PiJQHV�

érdekes fekete foltokat hoz létre az elektronnyaláb és a mágnes 
kölcsönhatásaként. (Színes televízióval ne mutassuk be a kísérletet, mert 
D�NpSFV��V]ínei elromlanak és csak nagyon nehezen állíthatók helyre!) 

 

6. kísérlet  
 

Az F = BIlsin.� törvény kísérleti igazolása is lehetséges bemutató 
kísérlet formájában. Például mérlegre helyezünk mágnespatkót, és 
kiegyensúlyozzuk. A patkó szárai között vezetéket feszítünk ki, amelyen 
5-10 DPSHU� HU�VVpJ&� iUDPRW� YH]HW�QN� NHUHV]W�O�� $]� iUDP� PiJQHVHV�

hatása következtében a mérleg kibillen. Vagy súlyokkal egyensúlyozzuk 
NL� D� PpUOHJHW�� pV� OHPpUM�N� D]� HU�� QDJ\ViJiW�� YDJ\� IDSiOFiEyO� készült 
PXWDWyW� V]HUHO�QN�D�PpUOHJUH��D�PXWDWy�YpJpW�GLDSR]LWtY�YHWtW��NRQGHQ-
zorlencséje elé helyezzük, és vetítésben mutatjuk meg, hogy a mérleg 
NLPR]GXOiVD�HJ\HQHVHQ�DUiQ\RV�D]�iUDPHU�VVpJJHO� 

 

7. kísérlet  
 

9L]VJiOMXQN� PHJ� HJ\� N|U� DODN~� YH]HW�W�� DPHO\ben áram kering. A 
N|UYH]HW�UH� pUYpQ\HV� W|UYpQ\�� D� N|UiUDP� PiJQHVHV� WXODMGRQViJ� V]HP-
pontjából úgy viselkedik, mint egy mágnesrúd, amelyet a kör síkjára 
PHU�OHJHVHQ� KHO\H]�QN� HO�� KD� D]� iUDPRW� D]� yUDPXWDWy� MiUiViYDO�

PHJHJ\H]�HQ�OiWMXN�NHULQJHQL��DNNRU�D�PiJnesrúd déli vége néz felénk. 
A mágnesrúd és a köráram mágneses hatásának a megegyezése teljes, az 
HU�YRQDOiEUiUyO� VHP� OHKHWQH� HOG|QWHQL�� KRJ\� PiJQHVU~GUyO� YDJ\�

köráramról van-e szó. 
$�N|UYH]HW��PiJQHVHV�KDWiViW�PHJPXWDWMXN�iUDPPDO�iWMiUW�WHNHUFFVHO�

és irán\W&YHO�� $� WHNHUFVEH� ]VHEOiPSDHOHP� YDJ\� HJ\HQLUiQ\tWy� iUDPiW�

vezetjük, és megmutatjuk az irányszabály helyességét. Egyenárammal 
táplált tekercset mágnesrúddal meg lehet mozgatni. 
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8. kísérlet  
 

Ha szénszálas lámpát egyenárammal égetünk, és 
mágnessel közeledünk feléje, akkor a hurok alakú 
izzószál mint köráram elmozdul. Váltóáram eseté-
ben a hurok ide-oda rezeg. 

 

9. kísérlet  
 

0pU�NtVpUOHW� LV� YpJH]KHW��� KD� PiJQHVUXGDW� PpUOHJUH� KHO\H]�QN��

N|]YHWOHQ�O�HJ\LN�SyOXVD�I|Op�QDJ\�iWPpU�M&��ODSRV�WHNHUFVHW tartunk, és 
OHPpUM�N�� KRJ\� N�O|QE|]�� iUDPHU�VVpJHN� PHOOHWW� PHNNRUD� D� PiJQHV-
U~GUD�KDWy�HU�� 

$�N|YHWNH]�� OpSpV�NpW�N|UiUDP�HJ\PiVUD�YDOy�KDWiViQDN�YL]VJiODWD��

Láttuk, hogy köráramot egy mágnesrúddal helyettesíthetünk. De ezt a 
mágnesrudat ugyancsak körárammal lehet 
helyettesíteni. Ekkor végeredményben két 
köráram áll egymás mellett, párhuzamos 
síkkal. A rajz által feltüntetett helyzetben 
D�WHNHUFVHNHW�KHO\HWWHVtW��PiJQHVUXGDN�HO-
lentétes sarkokkal fordulnak egymás felé, 
tehát a két tekercs vonzódik egymáshoz. 
Látjuk, hogy ebben az esetben a teker-
csekben egy irányban folyik az áram. Itt is 
MyO� PHJILJ\HOKHW��� KRJ\� HJ\LUiQ\~� iUD-
mok vonzzák egymást (az ellentétesek 
pedig taszítják egymást). 

 

10. kísérlet  
 

A jelenség bemutatható két egymás mellé helyezett tekerccsel, 
amelyeken áramot vezetünk át. Váltóárammal is bemutatható, mert 
akkor mindkét tekercsben egyszerre változik meg az áram iránya. 

 

11. kísérlet  
 

,JHQ�HU�VHQ�PXWDWNR]LN�D�N|UiUDPRN�N|OFV|Q|V�YRQ]iVD�pV� WDV]tWiVD��

ha 200-300 menetes tekercseket közös vasmagra helyezünk, és ugyanazt 
az áramot vezetjük át a tekercseken. Egyirányú áramnál összeugranak, 
HOOHQWpWHV� iUDPLUiQ\QiO� V]pWO|N�GQHN� D� WHNHUFVHN��9iOWyiUDPQiO� XJ\DQ-
így mutatkozik a jelenség, mert az áramirány egyszerre változik meg 
mindegyik tekercsben. 


