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Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 

2006.  
 

 
Bevezetés 
 
A feladat megoldásához alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a forgómozgással 
kapcsolatban és a ferromágneses anyagok viselkedéséről mágneses mezőben 
(erőtérben). A fizikának ez a két része sajnos hiányzik az érettségi „Részletes 
vizsgakövetelmények” anyagából. Feltételezzük azonban, hogy az emeltszintű 
fizikaoktatásba részesülő versenyzők részére ezek az anyagrészek nem ismeretlenek. 
Ennek ellenére a szükséges ismereteket röviden összefoglaljuk.  
 
Rögzített szimmetriatengely körül forgó merev hengerek forgása. 
Ha egy rögzített szimmetriatengelye körül forogni képes hengert a kerületére felcsévélt 
zsinegre ható F erő segítségével mozgásba hozunk (1. ábra.) az egyre gyorsabb 
forgómozgást fog végezni. A forgómozgás mozgásegyenlete:  
 
 

                                                                                      
 
Az egyenlet egyes elemei: 
 
M a testre ható forgatónyomaték. Értékét az erő és az 
erő karjának szorzata adja. Az erő karja, az erő 
hatásvonalának a forgástengelytől való távolsága.      

                1. ábra.                             Például az ábrán látható F erő esetén: RFM ⋅= .  
                                                        (A nyomaték ismerete a középszintű érettségi anyaga.) 
 
Θ a testnek a forgás tengelyére számított tehetetlenségi nyomatéka. Tömör hengernek az 
alkotóval párhuzamos szimmetriatengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka: 
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1 Rm ⋅⋅=θ , ahol m a henger tömege. Ha több test együtt forog, azonos tengely körül, a 

tehetetlenségi nyomatékok összeadódnak. 
 
β a forgómozgás szöggyorsulása: a szögsebesség változás ( ω∆ ) és a változás 

időtartamával ( t∆ ): 
t∆

∆
=

ωβ . (Pontosabban:
dt
dωβ = .) 

A henger szöggyorsulása (β) és egy körmozgást végző kerületi pontjának érintő menti 
gyorsulása (a) közötti kapcsolat: β⋅= Ra .  
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 Ferromágneses anyagok mágneses erőtérben.  
 
Ha az N menetű l hosszúságú egyenes tekercs belsejét levegő tölti ki és a menetekben I 

erősségű áram folyik, a tekercsben a mágneses mező indukciója: .
0 l

INB ⋅
⋅= µ  0µ  a 

vákuum permeabilitása. 

 Ha a tekercs belsejét anyag tölti ki, a fenti kifejezés az alábbi alakot ölti: 
l

INB ⋅
⋅= µ ,  

ahol µ   a tekercs belsejét kitöltő anyag mágneses permeabilitása.  
A ferromágneses anyagok – Fe, Co, Ni, Gd, Dy és egyes ötvözetek – esetében a 

mágneses permeabilitás erősen függ az 
l

IN ⋅   kifejezés értékétől.  

A ferromágneses anyagok 10-6 – 10-2 cm3 térfogatú különböző orientációjú mágneses 
részekből, úgynevezett doménekből épülnek fel. Mivel az egyes doménekben a mágneses 
mező iránya és erőssége különböző, az anyag makroszkópikusan nem mágneses. 
Helyezzünk egy tekercs belsejébe egy ilyen vasdarabot, amelyben a domének 
véletlenszerűen orientáltak, az anyag makroszkópikusan nem mágneses. 
 

 
 Nullától indulva növeljük fokozatosan 
a tekercs áramát és rajzoljuk fel az 
indukciót az l/IN ⋅   értékének 
függvényében. (A 2. ábrán az a pontból 
indulunk. I = 0.) A tekercs növekvő 
mágneses erőterének hatására a 
domének egyre inkább az erőtér 
irányába rendeződnek és emiatt a B 
indukcióvektor is nő. A görbe a b 
ponttól vízszintessé válik, jelezve, 
hogy a domének döntő többsége beállt 
az erőtér irányába. (A görbe a – b 
szakasza az anyag elsődleges 
mágnesezési görbéje, vagy más néven 
újgörbéje.) Az áram további növelése 

                                    2. ábra.                                alig változtatná az indukció értékét. Ha   
                                                                                ezek után az áramot fokozatosan 
nullára csökkentjük a B - l/IN ⋅  görbe az eddigitől eltérő úton a c pontba jut el, ugyanis 
néhány domén iránya állandó maradt. Az anyag állandó mágnesként viselkedik. Az áram 
irányát megváltoztatva, és értékét a korábbi legnagyobb értékig növelve, a grafikon d 
pontjába jutunk. A mágnesező áramot a két határérték között periódikusan változtatva a 
bcdeb görbét – a hiszterézishurkot – kapjuk. A mágnesesen kemény anyagok 
hiszterézisgörbéje széles, a domének nehezen változtatják meg orientációjukat. A 
mágnesesen lágy anyagok hiszterézisgörbéje pedig keskeny, a domének könnyen 
beállnak az erőtér irányába. (3. ábra.)                                        
 

l

IN ⋅  
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3. ábra. 
 
A feladat: „Mágneses fék” vizsgálata 
 
A „mágneses fék” egy elektromágnes légrésében elhelyezkedő vasporban forgó plexi 
tárcsa, amelynek sárgaréz tengelyén egy lépcsős kialakítású ugyancsak sárgaréz 
lendkerék található. A sárgaréz anyagok mért sűrűsége: 8,4g/cm3.   Az eszköz vázlatát a 
4. ábra mutatja. 

 
4. ábra. 

Lendkerék 

Csapágy 

Plexi doboz Plexi tárcsa 

Vaspor 

Vas légrés-állító 

Vas test 

Gerjesztő tekercs 

Tengely

Légrés 

 
(a) Kemény mágneses anyag.  
      Wolframacél 

(b) Lágy mágneses anyag. 
    Vas

l
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A lehetőségeit figyelembe véve, határozza meg a rendszer tehetetlenségi 
nyomatékát számítással és méréssel. Hasonlítsa össze és értékelje a 
kapott eredményeket. 
Végezzen méréseket a vaspor alkalmazásával kialakuló fékező  
nyomaték viselkedésének megállapítására, a beállított (2 + 2 mm) légrés 
méret esetén. Méréseit végezze el a gerjesztő tekercs áramának 
különböző értékei mellett. Mérési eredményeit grafikonon is tüntesse 
fel.  Értelmezze a kapott eredményeket. 
Munkájáról készítsen olyan részletes jegyzőkönyvet, hogy annak 
alapján mérését pontosan meg lehessen ismételni, számításait követni 
lehessen! 
 
Az elektromágnes gerjesztő tekercsének árama a tápegység segítségével változtatható, 
pontos értékét a kiadott multiméter segítségével határozhatja meg. A tekercset 2 A-nél 
nagyobb árammal ne terhelje!  
A mérés megkezdéséhez a menetes „légrés-állító”-kat a plexi tárcsától 2 – 2 mm méterre 
állítottuk. (Ennél kisebb légrést nem  tud beállítani!) A légrés-állítón a menetek 
menetemelkedése 1,2 mm.  
 
A mérőhelyen található eszközök és anyagok 

1. „Mágneses fék” lendkerékkel, vaspor nélkül. 
2. Bunsen-állvány 2 db Bunsen-dióval  
3. 2 db bunsen-fogó 
4. 2 db átfúrt réz henger (pontos tömegüket a hengereken feltüntettük) 
5. 1 tekercs cérna 
6. Időmérő elektronika két kapuval. (Az eszköz ismertetője a mérőhelyen 

megtalálható. A készülék mérésre kész állapotban van. Az összeállításon és 
beállításain ne változtasson!) 

7. 1 db mérőszalag 
8. 1 db tolómérő 
9. 1 db tápegység a tekercs meghajtásához. (Ismertetője a mérőhelyen megtalálható) 
10. 1 db multiméter. (Ismertetője a mérőhelyen megtalálható.)  
11. 3 db csatlakozó zsinór banándugóval 
12. 2 db „krokodil csipesz” 
13. 50 g vaspor 
14. papír tölcsér a vaspor betöltéséhez 
15. hurkapálca 
16. 1,25 mm átmérőjű zománcozott rézdrót, amelynek egy métere 11,12 g. 
17. csípőfogó 
18. hungarocell lemez 
19. csavarhúzó 
20. mágnes az esetleg szétszóródó vaspor összegyűjtéséhez. 
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Megjegyzések 
 

1. Mielőtt hozzákezd a feladat megoldásához, gondolja végig tennivalóit. 
2. A tekercs áramát a multiméterrel mérje, annak 10 A-es méréshatárában.  
3. A vaspor betöltésekor óvatosan járjon el, nehogy vaspor kerüljön a 

csapágyakba! A betöltéshez használja a papír tölcsért. A vaspor elegyengetését a 
hurkapálcával végezze. 

4. A feladat megoldásához 4 óra áll rendelkezésére. 
5. Ha a kiadott műszerek használatával kapcsolatban problémái jelentkeznek, 

forduljon a felügyelő tanárokhoz. 
6. Ha munkája közben rendellenességet tapasztal, azonnal jelentse a felügyelő 

tanároknak. 
7. Tartsa be a balesetvédelmi előírásokat. Vigyázzon saját magára és az 

eszközök épségére. 
 
Budapest, 2006. 04. 22. 
 

 



 
 
 

Megoldási vázlat a "Mágneses fék" vizsgálata c. feladathoz 
 
 
 

1. A tehetetlenségi nyomaték számolása     ( 40 pont.) 
 
A lendkerék 5 különböző sugarú tárcsából állónak képzelhető. A tolómérő 
segítségével a lendkerék 5 tárcsájának sugara és vastagsága megmérhető. Ebből és a 
réz sűrűségéből a tárcsa tömege és a tehetetlenségi nyomaték meghatározható. A 
tengely is, meg a plexi tárcsa is figyelembe vehető, de ezek járuléka csak 1-2%-os. 
 

2.   A tehetetlenségi nyomaték mérése.      ( 68 pont) 
 
Ismert tömegű teherrel vasreszelék nélkül felgyorsítjuk a tárcsát. Mérjük a tárcsa 
tömegközéppontjának útját és a mozgás idejét. Ebből a tárcsa haladó mozgásának a 
gyorsulása számolható. Ebből a tehetetlenségi nyomaték a forgó mozgás 
alapegyenlete alapján számolható. 
 

3. A fékező nyomaték mérése.       (72 pont ) 
 
A mért tehetetlenségi nyomaték ismeretében a vasreszeléknek az áramerősségtől 
függő fékező nyomatékát az 

r
aMmgr fékező Θ=−  

egyenletből kaphatjuk. A különböző áramerősségeknél mért fékező nyomatékot az 
áramerősség függvényében grafikonon ábrázolhatjuk.    
 

4. A mérés eredményének értelmezése, hibaszámítás. A mérési eredmények áttekinthető 
elrendezése.         (20 pont ) 
 
A mérési eredmények áttekinthető elrendezése, vagy annak hiánya befolyásolhatja az 
adható  pontok számát. Ugyancsak beleszámít az értékelésbe a mérés pontosságának 
becslése. 
 


