
III. Az időben állandó mágneses mező 
 
 
Mindenki játszott már mágnessel. Tapasztaltátok, hogy a mágnesek vas vagy acél tárgyakat magukhoz vonza-
nak. Az ókori görögök fedezték fel, hogy a Magnesia közelében bányászott vasérc, más vasérceket vonz. Itt bő-
ségesen található volt mágnesvasérc. Már i.e. 600 körül is ismerték ezt a jelenséget (Thalész).  
 

„Az ókori egyiptomiak előszeretettel használták a mágneseket, hogy életüket hosszabbítsák és javítsák az életerejüket. 
A történetírók úgy tartják, hogy Kleopátra (69-30 i.e.) egy fényezett mágnesvasércet hordott a “harmadik szemén” azzal 
a meggyőződéssel, hogy segít megőrizni fiatalságát és szépségét. A hiedelem szerint Egyiptom legendás királynője 
irigylésre méltó szépségét és fiatalos báját az állandóan hordott mágnes-talizmánjának köszönhette. 
Hozzá hasonlóan számos király és királynő hordott mágnest koronájának vagy öltözetének részeként azzal a meggyő-
ződéssel, hogy a mágnes hordójának örökké tartó egészséget és életerőt adományoz. http://remagnet.eu/page.php?11 

 
Tapasztalat: A mágnesnek két pólusa van, az egyneműek taszítják, a különbözőek vonzzák egymást. A mágneses 
pólusokat nem lehet kettéválasztani. 
 
Kimutattátok, hogy a mágnes környezetében hasonlóan rendeződik a vasreszelék, mint az elektromosan töltött 
test környezetében a daraszemcsék. Ez a jelenség a mágneses megosztás miatt jön létre. A mágnes közelébe 
helyezett acél vagy lágyvas is a megosztás miatt mutat mágnesre jellemző tulajdonságokat. 
Az, hogy a mágnes közelébe helyezett vasreszelék rendeződik, azt jelenti, hogy a mágnes környezetében is egy 
mező, a mágneses mező van jelen. 
Mivel mágnesezni csak néhány anyagot lehet, míg dörzsöléssel bármely anyag elektromos állapotba hozható, 
ezért úgy gondolták, hogy a mágnesesség sokkal korlátozottabb jelenség az elektromosságnál. 
Az újkor elején a kísérletek alapján a fizikusok arra a következtetésre jutottak, hogy a két jelenség egymástól 
független. 

Állítólag ezt akarta megmutatni a 
tanítványainak 1820-ban Hans 
Christian Oersted (1777-1861) a 
Koppenhágai egyetem fizika pro-
fesszora, amikor előadás közben 
észrevette, hogy az áramjárta veze-
tő közelébe vitt iránytű kitér. Ezzel 
beigazolódott, hogy az elektromos-
ság és a mágnesesség ugyanazon 
jelenségkörbe tartozik. A kísérlet 
óriási port vert fel.  

 
 
Film 
 
 

 
Rengetegen kezdtek az áram és a mágnesesség kapcsolatával fogalakozni. Kiemelkedő eredményeket ért el Am-
pere a francia akadémia tagja. 
 
A mágnesesség vizsgálatát mi az áramok közti erőhatások vizsgálatával kezdjük, mert a jelenség lényegéhez ez 
van közelebb. 

 
 

A mozgó töltés és a mágneses mező 

 
Kísérlet: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BsM_YdLIxwM


Film 
 
 
 

 
Áramjárta vezetők között erő hat. Az erőhatást mező közvetíti. Bodzabél ingát 

közelítve a vezetőhöz, a bodzabél ingára nem fejt ki erőt.  Nem elektromos a 
mező.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Mágnestűt közelítve a vezetőhöz, a mágnestűt elfordítja és a vasreszelék is ren-

deződik  mágneses mező közvetíti az erőhatást. 
 
 
 
 

 
 
 

A mágneses mező csak addig létezik, amíg a töltések mozgása tart és csak 
mozgó töltésekre fejt ki erőt. 
 
 
 
 
 

Az olyan mezőt, amelyet mozgó töltés kelt, és amely csak mozgó töltésre fejt ki mágneses erőt, mágneses mező-
nek nevezzük. 
 
 
Az áram mágneses mezőt kelt és a mágneses mező hat a belehelyezett áramra. Ugyanolyan viszonyban vannak, 
mint az elektromos töltés és az elektrosztatikus mező. Akkor viszont az elektromos térerősséghez hasonlóan 
keressünk mágneses térerősséget. 
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