1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt.
Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett
vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító.
Az I2 áramot vivő vezetőre ható F2 erő fellépését úgy is
magyarázhatjuk, hogy az I1 áram egyenletes sebességgel
áramló töltései a vezető körül mágneses teret hoznak létre és
ez tér hat az I2 áramot vivő vezető egyenletes sebességgel áramló töltéseire.
2. Értelmezze a gerjesztési törvényt.
A mágneses körök számításának legfontosabb törvénye szerint a H térerősség vektor
vonalmenti integrálja tetszőleges zárt görbe mentén egyenlő a görbével határolt
tetszőleges alakú A felületen
áthaladó
áramok
algebrai
összegével,
a
felület
Θ
gerjesztésével:
Amennyiben a vizsgált görbe homogén térerősségű szakaszokon halad keresztül és a
töltéshordozók koncentráltan, villamos vezetőkben áramlanak, akkor az integrál
összegzéssé egyszerűsödik:
Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:
3. Értelmezze az indukció törvényt.
Ha egy vezetőkör által körülfogott fluxus bármilyen okból megváltozik, a vezetőben
feszültség keletkezik (indukálódik), villamos tér jön létre. Az indukált feszültség arányos
a fluxus időegység alatti megváltozásával,
4. Illusztrálja a szórt fluxust.

5. Közelítően illusztrálja a szolenoid és a toroid mágneses terét.

6. Milyen elhanyagolással élnek a szolenoid és a toroid mágneses körének
számításánál?
A szolenoid tekercsen belül koncentrálódik a mágneses tér, tekercsen kívül szétszóródik,
ezért elhanyagolható, amennyiben a tekercs hossza sokkal nagyobb az átmérőjénél, ℓ » d,
toroid tekercselésnél D » d esetén hanyagolható el a külső mágneses tér.
7. Mi a mozgási indukció jelensége?
Amikor (állandó) mágneses térben a vezető mozgást végez és eközben „metszi” a
mágneses tér erővonalait,
vagyis a mozgásnak van az erővonalakra
merőleges összetevője.
Az indukált feszültség zárt áramkörben áramot indít. Az áram és az indukció
kölcsönhatásaként olyan irányú erő lép fel a vezetőn, amelyik mozgása ellen hat. Az
erővonalak a mozgás irányában sűrűsödnek. Ez azt jelenti, hogy a vezető mozgatásához
folyamatosan erőre, teljesítményre van szükség.
8. Mi a nyugalmi indukció jelensége?
Amikor a vezető nyugalomban van (a vezető térben áll), a fluxus pedig időben változik
áramváltozás vagy a mágneses kör megváltozása miatt.
Amennyiben a változó fluxust nem egyetlen hurok, hanem N sorba kapcsolt menetből álló
tekercs fogja körül és a
menetek azonos irányúak, akkor az egyes
menetekben
indukált
feszültségek összeadódnak.
9. Ismertesse és illusztrálja a térerősségre vonatkozó törési törvényt.
A H térerősség zárt görbére vett integrálja nullát kell
adjon, ha a határrétegben nincs gerjesztés:
vagyis a H térerősség vektor tangenciális összetevője
marad változatlan értékű. Az indukció vektor érintőleges, a
térerősség vektor normális összetevőjének van ugrása.

10. Ismertesse és illusztrálja az indukcióra vonatkozó
törési törvényt.
A határréteg egy elemi dA felületén áthaladó fluxus mindkét
réteg felöl megközelítve azonos. Az indukcióvonalak mindig
zártak, a teljes fluxus a két anyagban azonos:
vagyis a B indukcióvektor normális összetevője változatlan
értékű marad.

A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a mágneses körök számítási
elvei
1. Melyek a ferromágneses anyagok legfontosabb jellemzői?
A ferromágneses anyagok
Fizikában dia- para- és ferromágneses anyagokat különböztetnek meg, az elektrotechnikai
gyakorlatban általában minden nem-ferromágneses anyag vákuumnak (levegőnek) tekinthető
és relatív permeabilitása μr=1. A ferromágneses anyagok (vas, nikkel, kobalt és ötvözeteik)
relatív permeabilitása igen nagy, nagyságrendje 103-106. Nem-ferromágneses összetevőkből
is készítenek jól mágnesezhető ötvözeteket.
A ferromágneses anyagok indukció-térerősség összefüggése erősen nemlineáris, ezért annak
meghatározása rendszerint méréssel történik.
2. Illusztrálja az első mágnesezési görbe jellemző szakaszait.
Statikus mágnesezési görbe
Első mágnesezési görbe mágneses hatásnak még nem kitett, vagy teljesen lemágnesezett
anyagnál az indukció változása a térerősség lassú változtatásakor.

A görbének 4 jellegzetes része van:
a - induló szakasz,
b - lineáris szakasz,
c - könyök szakasz,
d - telítési szakasz.

3. Illusztrálja és értelmezze a hiszterézis görbe jellemzőit.
Lassú változásnál a statikus (hiszterézis) görbe leszálló ága az első mágnesezési görbe felett
halad, B változása késik H változásához képest (hiszterézis=késlekedés). H=0-nál a remanens
indukció Br > 0, amit csak ellenkező előjelű -Hc koercitív térerősséggel lehet megszüntetni. A
permeabilitás B/H nagysága nem egyértékű, változása nemlineáris, függ az anyag mágneses
előéletétől, a H térerősség megelőző értékétől és a változás mértékétől.
A legnagyobb hiszterézis görbe a telítési indukcióval meghatározott Bmax és Hmax csúcsértékekhez
tartozik, (a telítési indukció felett μr~1) a kisebb csúcsértékek hiszterézise ezen belül helyezkedik
el.
4. Értelmezze a statikus és a dinamikus hiszterézis görbét.
Lassú változásnál a statikus (hiszterézis) görbe leszálló ága az első mágnesezési görbe felett
halad, B változása késik H változásához képest (hiszterézis=késlekedés). H=0-nál a remanens
indukció Br > 0, amit csak ellenkező előjelű -Hc koercitív térerősséggel lehet megszüntetni. A
permeabilitás B/H nagysága nem egyértékű, változása nemlineáris, függ az anyag mágneses
előéletétől, a H térerősség megelőző értékétől és a változás mértékétől.
A legnagyobb hiszterézis görbe a telítési indukcióval meghatározott Bmax és Hmax csúcsértékekhez
tartozik, (a telítési indukció felett μr~1) a kisebb csúcsértékek hiszterézise ezen belül
helyezkedik el.
Dinamikus hiszterézis görbe
Hálózati vagy más frekvenciájú váltakozó árammal létrehozott mágneses tér esetén a munkapont
minden periódus alatt egy teljes hiszterézis görbét ír le. A változó fluxus hatására a ferromágneses
anyagban feszültség indukálódik, amely ún. örvényáramot hoz létre. Lenz törvénye
értelmében az örvényáram keltette mágneses tér késlelteti a fluxusváltozást, ezért a
hiszterézis görbe a frekvencia növekedésével „kövéredik” a statikushoz képest.

5. A hiszterézis görbén mutasson be néhány permeabilitás értelmezést.

+6-9. feladatig
6. Hogyan definiálják a teljes (közönséges) permeabilitást?

7. Hogyan definiálják a differenciális permeabilitást?

+ a 6. feladat ábra
8. Hogyan definiálják a kezdeti permeabilitást?

+ a 6. feladat ábra

9. Hogyan definiálják az inkrementális és a reverzibilis permeabilitást?

10. Mi a mágneses kör fogalma?
A mágneses kör számítása
Mágneses kör a mágneses tér olyan zárt része (flxuscsatornája), amelyben a fluxus állandónak
tekinthető, belőle indukcióvonalak nem lépnek ki. Lényegében minden zárt indukcióvonal
mágneses kör.

A mágneses körökben általában ferromágneses anyagok terelik az indukcióvonalakat a tér
kijelölt részébe. Egyszerűen azok a körök számíthatók, amelyek fluxuscsatornája (a geometriája)
ismert.
A fluxus ismeretében a gerjesztés könnyen, fordítva csak bonyolultan számítható.
A szórt erővonalakat számítással vagy becsléssel veszik tekintetbe, gyakran elhanyagolják.
A mágneses körök mentén rendszerint különböző tulajdonságú (permeabilitású) anyagok
vannak és lehetnek elágazások is.
A gerjesztési törvény időben állandó térre és lassú változások esetére érvényes, egyenáramra
és váltakozóáram pillanatértékére alkalmazható. Gyorsan változó fluxusnál figyelembe kell
venni az indukált feszültség hatását.
11. Mi a soros mágneses kör számításának alapgondolata?
Soros mágneses körök
A soros mágneses körök rendszerint különböző keresztmetszetű és különböző anyagú szakaszokból
állnak.
Adott fluxus létrehozásához és fenntartásához szükséges gerjesztés számítása
Legyen a vizsgált kör mentén (vagy annak egy szakaszán) a Φ fluxus adott, előírt, és a szórás
elhanyagolható Φs=0.

12. Mi a párhuzamos mágneses kör számításának alapgondolata?

13. Milyen analógián alapul a „mágneses Ohm-törvény”, melyek az analógia korlátai?

14. Ismertesse az önindukció jelenségét.

15. Értelmezze az önindukciós tényezőt (induktivitást).

16. Hogyan határozható meg közelítően egy vasmentes szolenoid induktivitása?

17. Illusztrálja a vasmagos és a vasmentes tekercs önindukciós tényezőjének áramfüggését.

18. Milyen összetevőkre szokták felbontani a csatolt tekercsek fluxusát?

19. Hogyan csoportosítják a csatolt tekercsek összetevőkre felbontott fluxusát?

20. Ismertesse a kölcsönös indukció jelenségét.

21. Értelmezze a kölcsönös indukciós tényezőt.

22. Mekkora két azonos irányban gerjesztett csatolt soros tekercs eredő induktivitása?

23. Mekkora két ellentétes irányban gerjesztett csatolt soros tekercs eredő induktivitása?

24. Mekkora két azonos irányban gerjesztett csatolt párhuzamos tekercs eredő
induktivitása?

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek
Ellenőrző kérdések

1. Hogyan határozható meg a vasmentes tekercsben tárolt mágneses energia?
•

Általánosan a tekercsben tárolt energia sűrűsége: dw=u⋅it⋅dt=i t d t 
Ha egy bekapcsolási folyamat alatt a fluxus 0ról Ψ1 értékre nő (az áram 0ról
I1re), akkor a mágneses térben felhalmozott teljes W1 energia:
1

W 1=∫ i t d 
0

•

Légmagos esetben Ψ(i) lineáris, L=áll., ekkor Ψ1=LI1 és dΨ=Ldi
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2. Hogyan határozható meg a vasmagos tekercsben tárolt mágneses energia?
•

Ferromágneses anyagot tartalmazó körben a Ψ(i) kapcsolat nemlineáris (pl.
vasmagos tekercsnél) L≠áll., ezért az integrálás nem egyszerűsíthető.
1

W 1=∫ i t d 
0

3. Hogyan határozható meg térjellemzőkkel egy adott térrészben tárolt mágneses
energia?
•

Homogén, lineáris esetben (pl. légmagos szolenoid):
1
1
Hl 1
W = ⋅I = NBA⋅ = V⋅B⋅H
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N 2

•

Homogén, nemlineáris esetben (pl. vasmagos toroid):
1
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•

Inhomogén, nemlineáris esetben:
A tér minden pontjára integrálni kell az ott lévő mágneses energiát
W =∫ ∫ H dB dV
V B

4. Hogyan határozható meg térjellemzőkkel mágneses energiasűrűség?
•

Lineáris esetben:
2
W 1
1
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2
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•

Nemlineáris esetben:
B1

w=∫ H dB
0

5. Illusztrálja és értelmezze az állandó mágnes B(H) görbéjét.
•

Az állandó mágnesek olyan anyagok, amelyek mágneses tere egyszeri
felmágnesezés után gerjesztés nélkül is tartósan megmarad, ami csak erős
lemágnesező hatással szüntethető meg. Ezeket az anyagokat kemény
mágneseknek is nevezik, a könnyen átmágnesezhető lágy mágnesektől eltérő
tulajdonságaik kifejezésére.
Zárt gyűrűt a telítési indukcióig mágnesezve, a gerjesztés megszűnte után Br
remanens indukció marad fenn. Mivel a Θ gerjesztés zérus, a gerjesztési
törvény értelmében a vas Hv térerőssége is zérus, így a Wm tárolt mágneses
energia is az.

A gyűrűbe légrést vágva a gerjesztési törvény szerint Hvlv+Hδδ=0 (mivel
továbbra sincs gerjesztés), amiből a vas megváltozott térerőssége:

H v =−H 
lv
Tehát negatív előjelű, lemágnesező térerősség alakul ki a vasban, az indukció
pedig B' értékre csökken. Ha a légrés szórását elhanyagoljuk, akkor a
1 Av 
B =−a⋅B v adódik, amelyet
gerjesztési törvény alapján H v =−
0 A l v v
légrésegyenesnek hívunk. Tehát lineáris a kapcsolat az állandó mágnes
térerőssége és indukciója között.
•

Az állandó mágnes munkadiagramja a Bv(Hv) mágnesezési görbe leszálló ága,
amiből munkapontot a légrésegyenes kimetszi (mágnesezési görbe +
gerjesztési törvény).

•

A mágnes minőségének egyik jellemzője az, hogy a légrés megszüntetése, a Hv
térerősség ismételt zérusra csökkentése után kialakuló Br* indukció kisebbe és
mennyivel a kezdeti Brnél.

6. Hogyan határozható meg az állandó mágnes erőhatása?
•

Zárt (légrésmentes) mágnes energiája (munkavégző képessége) zérus, mivel
H=0. Fk erővel történő légrésnyitáskor H≠0, a befektetett mechanikai energia

tárolt mágneses energiává és veszteséggé alakul:
dW mech =dW mágn dW veszt
A veszteségek elhanyagolásával dW mech =dW mágn =dW vasdW  , amelyre
1 B2
végül dW mágn =
A dx adódik.
2 0 
dW mech =F k dx=−F mágn dx=dW mágn
Így a mágnes által kifejtett (az elmozdulással ellentétes) erőhatás:
dW mágn
1 B2
F mágn =−
=−
A
dx
2 0 
7. Mit jelent az állandó mágnes optimális kihasználása?
•

Állandó mágneseket tartalmazó mágneses körök rendszerint lágy mágnes
szakaszokat és légrést is tartalmaznak. A kemény mágnes anyagok magas ára
indokolja a minél kisebb mennyiség felhasználását.
Az állandó mágnesek munkatartománya rendszerint a BvHv görbe lineáris,
telítési szakaszára esik, ezért számításoknál permeabilitását μ0nak vagy közel
μ0nak veszik.

8. Mi az „energiaszorzat”?
•

A szórás és a lágyvas szakaszok mágneses feszültségének (gerjesztésének)
elhanyagolásával az állandó mágnes anyag térfogata:

•

Adott légrés méret és légrés fluxus esetén a szükséges kemény mágnes
térfogata akkor a legkisebb, ha a HvBv szorzat (jósági szorzat, energiaszorzat) a
legnagyobb:

9. Milyen összetevői vannak a vasveszteségnek?
•

Változó fluxus hatására a mágneses kör vasmagjában veszteségek keletkeznek,
amelyek melegedést okoznak. A PFe vasveszteségnek jellegét tekintve két
összetevője van: hiszterézisveszteség és örvényáramveszteség.

10. Értelmezze a hiszterézis veszteséget és frekvenciafüggését.
•

A B indukció és a H térerősség változása következtében a vas elemi mágnesei
átrendeződnek, ami belső súrlódással jár. Ez az átmágnesezési veszteség. A
térfogategységben felhalmozott mágneses energia értéke a hiszterézis görbe
mentén szakaszonként számítható.

Egy teljes átmágnesezési periódus alatt a felvett és a leadott energia
különbsége – az átmágnesezési veszteség – megegyezik a hiszterézishurok

területével. Steinmetz tapasztalati képlete szerint a hiszterézis hurok területe,
azaz egy átmágnesezési ciklus vesztesége:
 w m= B max k , ahol  anyagjellemző , k=1,7 ..2
Phisz hiszterézis veszteségi teljesítmény számításához ezt az f periódusszámmal
és a V térfogattal kell szorozni:
k

2

Phisz = B max f V =k hisz  f

11. Értelmezze az örvényáram veszteséget és frekvenciafüggését.
•

A változó fluxus a vasban feszültséget indukál, ami Iörv ún. örvényáramokat
hoz létre a viszonylag jó villamos vezető vasban. Ha az örvényárampálya
ellenállása Rörv, akkor a keletkező örvényáram veszteség, ami a vas
melegedését okozza, Pörv=Iörv2 Rörv.
d
≈⋅ f ,
A szinusz alakú változás esetén indukálódó Uörv feszültség U örv≈
dt
és mivel Iörv~Uörv, ezért a veszteség: Pörv =k örv  2 f 2

12. Mely mennyiségek kritikusak a szupravezető állapot szempontjából?
•

Hőmérséklet (T<Tc)

•

Áramsűrűség (J<Jc)

•

Indukció (B<Bc)

•

Ha ezek közül bármelyik nagyobb, mint a kritikus érték, akkor az anyag
elveszti szupravezető képességét, újra normál (rezisztív) állapotba kerül

•

Az ún. IIes típusú szupravezetőknél van egy átmeneti állapot is, amikor az
indukció Bc1<B<Bc2 között van. Ekkor az anyag még megtartja nulla
ellenállását, de már beengedi magába a mágneses teret.

13. Milyen közeget használnak a szupravezetők hűtéséhez?
•

AHS szuprák lehűtéséhez folyékony Heot (forráspont: 4,2 K)

•

MHS szuprákhoz folyékony N2t (forráspont: 77 K)

14. Milyen eljárás akalmazható a szupravezetők felmágnesezésére?
•

ZFC (zero field cooling): mágneses tér nélkül hűtjük le szupraállapotra, majd
közelítek hozzá egy állandómágnest. A szupravezető először taszítja a
mágnest, majd az átmeneti állapotba érkezve (Bc1<B<Bc2) már beengedi a
felületére a teret. Még tovább növelve az indukciót, a tér teljesen behatol a
szupravezetőbe és benne is marad („pinningcentrumok” keletkeznek, a
fluxusszálak rögzítődnek az anyagban lévőinhomogenitásokon).

•

FC (field cooling): mágneses tér jelenlétében hűtjük le, ekkor a kritikus
hőmérsékletet elérve a tér „belefagy” a szupravezetőbe. Így sokkal
homogénebb lesz a bezárt tér, viszont kisebb az elérhető indukció.

15. Hogyan működik az induktív szupravezetős zárlatkorlátozó névleges üzemi
áramnál?
•

Az áramkör normál működése esetén a
szupravezető gyűrű szupravezető
állapotban van, ekkor a ZÁK úgy
működik, mint egy rövidre zárt
transzformátor, ami nagyon kevés
impedanciát képvisel a rendszerben. (A
szekunder oldal rövidzárja söntöli a
keresztág főmezőreaktanciáját.

16. Hogyan működik az induktív szupravezetős
zárlatkorlátozó zárlati áramnál?
•

Hiba (túlterhelés vagy rövidzárlat) esetén,
amikor az áram a primer tekercsben
meghaladja a névleges értéket, a szekunder tekercsben (a szupravezető
anyagban) nő az áramerősség, és amikor az a kritikus áram értéke fölé nő, a
szupravezető gyűrű szupravezető állapotból normál állapotba kerül (a ZÁK
impedanciája nagy értékű lesz, kb. a főmező reaktanciával egyezik meg).
Ebben az esetben a ZÁK olyan, mint egy üresen járó transzformátor, ami
korlátozza az áramkör áramerősségét.

