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de ez nem jelenti azt, hogy a valóságban is így van!

Még az 1960-as évek közepén egy különleges hang-
erõsítõt terveztem és építettem magamnak. Valódi
sztereó hangforrás nemigen állt rendelkezésre, ezért
álsztereó hatást hoztam létre. A mély és a magas han-
gokat külön csatornába vezettem, így a két keske-
nyebb hangsávban jobb hangminõséget tudtam bizto-
sítani a hangszórók felé, ugyanis a kimenõ transzfor-
mátorok tervezésekor a magas és mély hangok eléggé
hû visszaadása egymásnak ellentmondó feltételek
biztosítását igényli. A hangszórókat a szimfonikus
zenekar szokásos ülésrendjének megfelelõen helyez-
tem el: bal oldalon a magas hangok, jobb oldalon a
mély hangok.

Annak idején a fellelhetõ nagyobb, mély hangú
hangszórók mágnese igen gyenge volt, ezért a szét-
szedés után, a membránt megtartva, új lengõtekercset
és egy új elektromágnest szándékoztam tenni az ere-
detiek helyébe. Felmerült a még jól hûthetõ, de a le-
hetõ legnagyobb mágneses teret biztosító elektromág-
nes megtervezése. Egy mérõkapcsolást állítottam ösz-
sze a készülõ elektromágnes vasanyaga alapvetõ
mágneses tulajdonságainak a felmérésére. A hangszó-
ró elkészült, a rendszer csodálatos, „lehelt” mély han-
gokat hozott létre.

Itt nem álltam meg, a fizikatanári pályám során a
mérõkapcsolás elve háromszor is visszaköszönt. A
romániai OKTV (Fizikai Olimpia ) 1997-es döntõjét
Nagyváradon rendezték meg, a XI. és a XII. osztály
kísérleti feladatainak megszerkesztését, valamint a
készülékek elkészítését is rám bízták. A XI. osztály az
említett mérõkapcsoláshoz hasonló kísérletet, a XII.
osztály az elektron fajlagos töltése kísérleti meghatá-
rozását kapta (lásd Fizikai Szemle 2010/7–8). Az ere-
deti hangszórós mérõkapcsolás kísérlete a XVI.
Schwartz Emlékverseny adatfeldolgozási versenyének
is feladata lett. A két kísérletet az teszi érdekessé,
hogy a jelenséget okozó áram növekedése a felülete-

sen megfigyelt következmény mértékét alig változtat-
ja, gyengén, majd erõsen csökken, sõt az e /m eseté-
ben elvileg meg is szûnhet. Mindkét kísérleti feladat
lényege a látszólagos ellentmondás feloldása és ma-
gyarázata volt. A verseny után mindkét kísérlet 14-14
mérõhellyel bekerült a Fizikum szokásos laborgyakor-
latai közé. A továbbiakban ezt a két kísérletet szeret-
ném bemutatni a Fizikai Szemle olvasóinak.

A romániai 1997-es fizikai olimpia döntõjének
kísérleti feladata

Az 1970-es évek végén egy ügyetlen egyszerûsítési
folyamatban a romániai fizikatankönyvekbõl kivették
a mágneses tér (H ) fogalmát, ami nem lenne nagyon
nagy baj, de összekeverték a mágneses indukció (B )
fogalmával. A középiskolai fizikában megszûnt a
mágneses térben levõ anyag tulajdonságaiból szárma-
zó telítõdés, csak egyenes arányosságról volt szó.
Ebben a laboratóriumi gyakorlatban egy lényegében
hiszterézismentes transzformátorlemez mûszakilag
nagyon fontos, kezdõdõ telítõdését szerettem volna
észrevetetni és kiméretni a diákokkal.
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A kísérlet rövid elve

2. ábra. A mérési összeállítás tömbvázlata.

3. ábra. A vasmag elõmágnesezõt kézi indítással mûködésbe hozható elektronikus áramkör.

A változó elõmágnesezésre helyezett gyenge váltó-
árammal (50 Hz, 20 ms) valójában végigderiváljuk a
transzformátor vasanyagának B = f (I1) mágnesezési
görbéjét (1. ábra ). A mágnesezési görbe változó me-
redeksége okozta csökkenõ ΔB által indukált feszült-
ségben benne van a mágneses indukció változási se-
bessége is. Az elõmágnesezéstõl függõ fluxusváltozás
sebességének integrálja éppen a keresett mágnesezési
görbe elsõ szakasza. Egy kis fizikai-matematikai bra-
vúrral, a deriválás és integrálás szavakat ki sem ejtve
könnyen megszerkeszthetõ a mágnesezési görbe ele-
je. Két pontban (IA és IB ) „mértük” a mágnesezési
görbe meredekségét az egyenáramú mágneses térre
szuperponált ±50 mA szinuszos áramváltozásra. A
valóságban sokkal kisebb áramokat használunk, a
±50 mA-re csak a jól érthetõ rajz miatt volt szükség. A
t3 tekercsben (2. ábra ) indukált feszültség a két eset-
ben (IA és IB ) lényegesen különbözik egymástól, az IB
elõmágnesezõ áramnál majdnem a fele az IA áramnál
mértnél. Ez egyértelmû következménye a telítõdési
folyamat megkezdésének, a
mágneses indukció lassúbb
növekedésének. A pp az osz-
cilloszkópos méréseknél
használatos peak-peak, azaz a
csúcstól-csúcsig mért görbe-
értéket jelenti, ugyanis az
oszcilloszkópok esetében
nehéz pontosan mérni az
amplitúdót (a nullvonal el-
vándorol ). Ráadásul az egyre
erõsödõ telítõdés miatt a po-
zitív és a negatív irányba vett
amplitúdók nem is egyenlõk,

ez enyhe torzítást is okoz. A ΔI1 áram az IA
vagy az IB egyenáram körül változva hozza
létre a ΔB indukcióváltozást, ami a mágne-
ses fluxusváltozás sebessége által okozza a
mérhetõ következményt, azaz az U3 indu-
kált feszültséget. Összefoglalva: az elõmág-
nesezés függvényében a t3 tekercsben (2.
ábra ) mért indukált feszültség nagysága
egyértelmû kapcsolatban áll a mágnesezési
görbe formájával, vagyis bizonyára kimu-
tatható a mágneses indukció telítõdése.

A mérési összeállítás

A mérési összeállítás tömbvázlata a 2.
ábrán látható. Egy U alakú, szétszedhetõ
transzformátor t2 primer tekercse a t3 sze-
kunder tekercsben jól mérhetõ U3 feszült-
séget indukál. A vasmagot a t1 tekercs
egyenáramával létrehozott mágneses térrel
elõmágnesezzük. A szükséges egyenáram
jóval 1 A felett van, ehhez 20 W feletti telje-
sítmény szükséges, ami perceken belül

leégetné a tekercset. A vezérelt stabilizátor külsõ,
érintésre mûködõ indítása után tíz másodpercig szol-
gáltatja a beállított feszültséget, majd automatikusan
kikapcsol, és csak egy percnyi várakozás után szabad
újraindítani. Ezalatt a kísérletezõ lejegyezheti a mért
U3 indukált feszültséget, és beállíthatja az újabb U1
feszültséget. A feszültség nagysága a fluxusváltozás
sebességétõl függ. Ha a t1 tekercsben folyó egyen-
áram mágneses terével elõmágnesezzük a vasmagot,
az indukált feszültség erõsen függ az elõmágnesezõ
áram nagyságától, ugyanis a mágneses doméneket
már „megfogta” az erõs egyenáram által keltett mág-
neses tér, így a t2-ben az Um által létrehozott gyenge
váltóáramú mágneses tér kevésbé tudja megmozgatni
õket.

A vasmag elõmágnesezõ áramköre (vezérelt stabilizátor)

Az iskolai egyedi diákkísérleteknél egy egyszerû (eset-
leg áramkorlátozós), változtatható tápegységet is hasz-
nálhatunk, elégséges a tekercs hõmérsékletének kézi
ellenõrzése, de a tömeges kísérleteknél nem volt ennyi
ilyen tápegység, és azok biztos ütemû be- és kikapcso-
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lását nem bízhattam az ország minden részérõl idese-

4. ábra. Feszültségválasztó potenciométer.

5. ábra. A potenciométer skálájának kalibrálási görbéje.

6. ábra. A transzformátor mágnesezési görbéjének felvétele. Az ablakok mellett nyolc, a
másik oldalon hat mérõhely van. A mérések alatt halk háttérzene szólt.

reglett idegen diákokra. Egy automatikusan kikapcso-
lódó tápegységet kellett építenem (a két évfolyam
számára valójában vagy százötvenet). A szinte teljesen
automatikus tápegység kapcsolási rajza a 3. ábrán
látható. A kiindulópont a Bihar-megye iskoláiból ösz-
szegyûjtött, a „Didactica” cég által gyártott robusztus
tápegység volt, az 5 A-ig terhelhetõ kimeneteivel, ame-
lyek az általános átvizsgálás és a sok „szegbiztosíték”
kigyomlálása után kitûnõen megfeleltek a célnak. A
kapcsolás lelke az LM317 áramkorlátozott (1,5 A), el-
lenállással vagy feszültséggel szabályozható feszültsé-
gû integrált áramkör. A feszültséggel való szabályozást
választottam, mert nagy mennyiségû 100 kΩ-os tolós
és egyben lineáris potenciométerhez jutottam (4. áb-
ra ), azzal szabályoztam a kimeneti feszültséget (T2
tranzisztor emitterkövetõ kapcsolásban). A T6 és T7
tranzisztorok egy Schmitt-triggert alkotnak, a T6 vezérli
a T1 indító tranzisztort. Alapértelmezésben a T6 vezet,
így T1 is vezet, tehát kikapcsolja a T2 emitterkövetõt és
az IC kimenõfeszültségét alacsony szintre (körülbelül
2 V) állítja. A Schmitt-trigger alapállapotát a feltöltött
C1 kondenzátor biztosítja, ekkor a T7 nem vezet, ez
garantálja a T6 vezetési állapotát. Ha legalább 250 ms-
ig megérintjük a zöld LED alatti kézi indítás két ezüstö-
zött érintkezõjét, akkor a T8 tranzisztor vezetésbe vált,
ennyi idõ alatt kisüti a C1 kondenzátort, de a Schmitt-
trigger már jóval elõtte átváltott és az ismert úton ki-
kapcsolódik a T1 tranzisztor, majd átadja a vezérlést a
P potenciométerrel már beállított T2 emitterkövetõnek.
Közben a C1 kondenzátor az R18 ellenálláson keresztül
töltõdni kezd, és körülbelül tíz másodperc alatt eléri a
Schmitt-trigger visszabillenési szintjét, ekkor a rend-
szer alapállapotba vált, és úgy marad. A kapcsolás
összeállításakor (a t1 tekercs nélkül)
a kimeneti C2 kondenzátor feszültség
alatt maradhatna, de az idõzített T3
és T4, az R06 ellenállással (22 Ω) kisüti
a kondenzátort. A t1 tekercs jelenlé-
tében a C2 kondenzátorral egy rezgõ-
kört alkot, a tápegység kikapcsolása-
kor rezgések keletkeznének, de az
„élõ” R06 ellenállás meggátolja a rez-
gések kialakulását. Oszcilloszkópon
is megvizsgálva a jelenséget, csendes
kikapcsolódás történik. Ezután fel-
jegyezzük a mért U3 feszültséget,
majd a P potenciométer skáláján le-
het beállítani a kívánt új U1 feszültsé-
get. Újabb indítást csak egy perc
múlva ajánlunk, különben a tekercs

leégne. A Fizikumban végzett egyedi mérésekhez egy
M-838-as digitális mérõmûszer is rendelkezésre áll, de
az U1 feszültség értékét csak „vakon” állíthatjuk be,
mert az csak az indítás után jelenik meg. Elvetettem az
automatikus tiltó-idõzítõ beépítését, ugyanis az 50-60
másodperc várakozási idõt az adatlejegyzések és az
újabb beállítás miatt alig lehet lerövidíteni. Az 5.
ábrán a potenciométer skálájának megrajzolásához
szükséges feszültségkalibrálás látható a tolóka köze-
pének a bal oldali szélsõ helyzetéhez mért x (mm)
távolság függvényében. A skála megrajzolása után a
tolóka rése közepéhez rendeltük a kimeneti feszültség
értékét, a 4. ábrán ez 3,0 V.

Mérési adatok

A Fizikumban ez a kísérlet évekig 14 mérõhelyes volt
(6. ábra ). A méréseknél két szempontból is vigyázni
kell a t1 tekercs túlmelegedésére. Itt a melegedés
miatti ellenállás-növekedésre és az esetleges leégésre
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gondolok. Árammérõ mû- 1. táblázat

A t3 tekercsben indukált U3 feszültség függése az I1 előmágnesezési áramtól.

n R1 (Ω)
0. járom nélkül 1. járom és légrés 2. járommal lezárva

U10 (V) I10 (A) U30 (V) U11 (V) I11 (A) U31 (V) U12 (V) I12 (A) U32 (V)

1 16,5 2,12 0,128 0,78 2,12 0,128 0,76 2,12 0,129 0,73

2 16,5 2,85 0,173 0,78 2,78 0,168 0,75 2,85 0,173 0,72

3 16,5 3,99 0,242 0,78 4,18 0,253 0,74 3,96 0,240 0,71

4 16,5 5,15 0,312 0,78 5,13 0,311 0,74 5,10 0,309 0,69

5 16,5 6,21 0,376 0,78 6,15 0,373 0,73 6,15 0,373 0,68

6 16,5 7,13 0,432 0,78 7,25 0,439 0,72 7,13 0,432 0,66

7 16,5 8,22 0,498 0,78 8,23 0,499 0,71 8,16 0,495 0,65

8 16,5 9,43 0,572 0,78 9,32 0,565 0,70 9,37 0,568 0,63

9 16,5 10,30 0,624 0,78 10,47 0,635 0,69 10,30 0,624 0,61

10 16,5 11,37 0,689 0,78 11,36 0,688 0,69 11,22 0,680 0,60

11 16,5 12,22 0,741 0,78 12,30 0,745 0,68 12,15 0,736 0,58

12 16,5 13,33 0,808 0,78 13,28 0,805 0,67 13,21 0,801 0,57

13 16,5 14,25 0,864 0,78 14,14 0,857 0,67 13,99 0,848 0,56

14 16,5 15,19 0,921 0,78 14,99 0,908 0,66 15,15 0,918 0,54

15 16,5 16,20 0,982 0,78 16,00 0,970 0,65 15,87 0,962 0,53

16 16,5 16,89 1,024 0,78 16,75 1,015 0,64 16,76 1,016 0,52

17 16,5 17,70 1,073 0,78 17,53 1,062 0,64 17,72 1,074 0,51

18 16,5 18,48 1,120 0,78 18,54 1,124 0,63 18,34 1,112 0,50

19 16,5 19,20 1,164 0,78 19,10 1,158 0,62 19,14 1,160 0,49

A járomnak fontos szerepe van a mágneses fluxus létrehozásában, ezért három esetet vizsgáltunk.

7. ábra. Indul a mérés, tíz másodperc áll rendelkezésre.

szerre nem számíthattunk,
ezért az I1 áramot a tekercs
R1 ellenállása értékébõl, és a
beállított (esetleg mért) U1
feszültségbõl számítottuk ki.
A tekercs rézvezetéke ellen-
állása αCu = 3,93 10−3/°C
hõmérsékleti együtthatójú. A
kézmeleg külsõ felület eseté-
ben a belsõ rétegek hõmér-
séklete 40 °C felett van, ez
mintegy húsz fokos melege-
dést jelent. A 20 °C-on mért
R1 = 16,5 Ω-os tekercs ellen-
állása 17,8 Ω lesz, ez 7,86%-
os hibát jelent, amit csak a
percenkénti vagy annál rit-
kább mérésekkel kerülhe-
tünk el. A t3 tekercsben in-
dukált feszültség mérését a
diákok három transzformá-
torszerkezettel végezték el.
A levehetõ járom az egyetlen
lehetõség a tekerccsel ellá-
tott vasmag lezárásának,
ezért elõször járom nélkül
(0), azután a felhelyezett já-
rommal, de egy vékony lég-
réssel (1), majd a síkköszö-
rûvel felületcsiszolt járom-
mal (2) végezték el ugyanazt
a kísérletsort, az I1 elõmág-
nesezési áramtól függõ U3 indukált feszültség méré-
sét. A 7. ábrán levõ csoport mérési eredményeit az
1. táblázatban foglaltam össze. A Fizikumban a diá-
kok a 2. ábra szerinti mérési összeállításban a fe-
szültségmérésre egy M-838 típusú digitális mûszert is
kaptak. Ez nagyon megkönnyítette a mérést, mert a
potenciométerrel csak egy körülbelüli feszültséget
kellett beállítaniuk, a pontos értékét errõl a mûszer-

rõl olvasták le. A versenyen nem jutott volna min-
denkinek analóg mûszer, ezért a versenyzõk az U3
mérésére digitális mûszereket kaptak.

A továbbiakban feltételezzük, hogy a kísérletezõk
betartották az ajánlott mérési ritmust, ezért nem vesz-
szük figyelembe a t1 tekercs melegedésébõl származó
ellenállás-változást. A nyitott mágneskör esetében az
U3 feszültség gyakorlatilag állandó, egyáltalán nem

tapasztalható a telítõdés kezdete. A beve-
zetõben említett kimenõtranszformátor1

1A kimenõtranszformátor az elektroncsöves erõsí-
tõk végfokozatát illeszti a hangszóró néhány ohmos
ellenállásához. A primer oldalon a hangszóró ellen-
állása a transzformátor áttételének négyzetével beszo-
rozva látszik. A hatásfok is beleszól ebbe az összefüg-
gésbe, de a 90% körüli értéke nem sokat zavar. Külön
gondot jelent az elektroncsõ nyugalmi árama által lét-
rehozott elõmágnesezés, mert eltolja a nullapont kö-
rüli szimmetriát, torzítani fog az erõsítõ, ezért légrést
alkalmaznak, amely lényegesen lecsökkenti az elõ-
mágnesezés mértékét, szinte teljesen visszaáll az ere-
deti szimmetria. Ebben a kísérletben ezt a több évtize-
des tapasztalatomat használtam fel.

tervezésénél kísérletileg úgy határozzák
meg a légrés vastagságát, hogy az kompen-
zálja a végerõsítõ nyugalmi anódáramának
elõmágnesezõ hatását, ilyenkor a telítõdés
miatti „S” formájú B = f (Ianód) karakteriszti-
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ka nyugalmi munkapontja valahol a szimmetria-kö-

8. ábra. Az U3 indukált feszültség függése az elõmágnesezési áramtól a nyitott
vasmag, a légréssel ellátott járom és a teljesen zárt mágneskör esetében.

zéppont környékére kerül, ettõl lényegesen lecsök-
ken a torzítás. Az ellenütemû végfokozat nyugalmi
anódáramai ellentétes irányú mágneses indukciókat
keltenek, ezek kioltják egymást, így teljes szimmetria
áll elõ. A nagyáramú tranzisztorok képesek vezérelni
a néhány ohmos hangszórókat, ezért a tranzisztoros
erõsítõknél már nem használnak kimenõtranszformá-
torokat. Manapság a nagy nyugati cégek visszatértek
az elektroncsöves végfokozatokhoz, mert a tranzisz-
toros erõsítõk kis kimeneti belsõ impedanciája leter-
heli a hangszórót, az nem képes szabadon mozogni,
ezért nem tud lágy mélyhangokat kiadni.

A mérési adatok értékelése

A számszerû mérési adatok önmagukban általában
nem sokat mondanak fizikusnak, ezért ábrázolni
szokta õket. A 8. ábrán az 1. táblázatból kiolvasható
mérési adatok grafikus képe látható. Elsõ értékelés-
ként vizsgáljuk meg az illesztõgörbék pontosságát.
Mindhárom esetben kiszámítottuk a mérési pontok
távolságát a j -vel jelzett illesztõgörbétõl (j a járom
helyzetéhez rendelt 0, 1, 2 index), majd az illesztõ-
függvényre normált értéket hj (n ) hibafüggvénynek
neveztük el, az n a mérési index:

A legkisebb négyzetek elve segítségével az n = 19

(1)hj (n ) =
U3 jn − aj I1 jn + bj

aj I1 jn + bj

.

pontra kiszámítottuk a légréssel és légrés nélküli já-

rommal felvett relatív hibafüggvény σj standard eltéré-
sét, majd a 68,27% biztonságú

varianciát. A járom nélkül az illesztõgörbe irányté-

σk j =
σ j

n

nyezõje 10−15 nagyságrendû, a szabad tag pedig ál-
landó, így e számításnak nem volt értelme, annyira
kicsi a kiszámított hiba, míg az adatok pontossága
jobb is lehetne.2 Az illesztõgörbe pontosságára azért

2Hibaszámítással kapcsolatban Gránásy László írá-
sát (http://fizikaiszemle.hu/extra/hibaszamitas.pdf és
W. H. Press és társai Numerical Recipes könyvét ajánlom
(kis keresgéléssel a pdf szabadon letölthetõ, 20,4 MB).

van szükség, mert annak egyenletébõl fogjuk megha-
tározni a mágnesezési görbe egyenletét. A h1 hiba-
függvény standard eltérése, a σ1 = ±3,45‰, a 68,27%-
os biztonságú értéksáv pedig σk 1 = ±0,79‰. Ugyan-
ezek az értékek a h2 hibafüggvényre: σ2 = ±5,62‰,
σk 2 = ±1,29‰.

A mágnesezési görbe adatainak meghatározása

A telítõdés mértéke a teljesen zárt vasmagban a legna-
gyobb, ezért az U32 illesztõgörbét fogjuk feldolgozni.
Jelölje E az U32 mindenkori amplitúdóját, E0 pedig az
elõmágnesezési áram nélküli értéket. Az elõmágnese-
zési áram növekedésével az E a következõ összefüg-
gés szerint fog csökkenni:

A (2) egyenletet összehasonlítjuk az U32 tapasztalati

(2)E = E0 − k I1.

egyenletével:

Valamint

E0 = 0,7626 Veff 2 = 1,0785 V. (3)

Az elektromágneses indukció törvénye

(4)
k = 0,2383 Veff 2 / ADC =

= 0,3370 V/ADC .

alapján felírhatjuk az indukált feszültség
amplitúdójának értékét:

Az amplitúdó csökkenése egyértelmûen a

(5)E = N3
dΦ
dt

.

telítõdésnek tulajdonítható, ezt a μ abszo-
lút mágneses permeabilitás csökkenésének
fogjuk fel:

ahol a μ0 az abszolút mágneses permeabili-

(6)μ = μ0 − m I1,

tás elõmágnesezés nélküli értéke, az m az
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egyenes iránytényezõje, a mértékegysége H/(A m).
A mágneses fluxus a meghatározás szerint Φ = B S,
ahol S a mágneses indukcióra merõleges vasmagfelü-
let a B = B0 + Bm . A B0 az egyenáramú elõmágnesezés
által létrehozott mágneses indukció, a Bm a mágneses
indukció váltóáramú komponense, vagyis a B0-t mo-
duláló mágneses indukció. A tekercsek formája na-
gyon távol áll a középiskolában egyetlen létezõnek
elfogadott szolenoidétól, így nem tudjuk kiszámítani
az általuk keltett mágneses indukciót. A mágneses
indukció kiszámításánál feltételezünk egy ismeretlen
értékû G formafaktort (dimenziója 1/m), amely azo-
nos a transzformátor két tekercse esetében, vagyis
mágneses indukció általános képlete így alakul: B =
μ N G I. Ezek szerint az I1 egyenáram és az Im
amplitúdójú váltóáram által keltett mágneses induk-
ciót a következõ módon számíthatjuk ki:

Az N3 menetes t3 tekercsben indukált feszültség pilla-

(7)B = μ0 − m I1 G I1 N1 + N2 Im sinω t .

natnyi értékének modulusát az elektromágneses in-
dukció törvénye alapján írhatjuk fel, de figyelembe
kell vennünk a transzformátor η hatásfokát is:

A román középiskolákban a matematikából tanítják a

(8)e = N3 η S dB
dt

.

differenciál- és integrálszámítást, ezért ott könnyen
elvégezzük a dB /dt deriválást. A fizikában már elõbb
felmerül a mágneses térben forgó keretben indukált
feszültség kiszámítása. Ilyenkor a szinuszfüggvény
növekedését viszonyítjuk az argumentum növekedé-
séhez, és a trigonometriai képletek alapján megkap-
juk a szinuszfüggvény változási sebességét, azaz deri-
váltját.

A pillanatnyi érték amplitúdója felírásakor a (9) kép-

(9)e = N3 η S μ0 − m I1 G ω N2 Im cosω t .

letben elhagyjuk a cosωt függvényt:

Felbontjuk a zárójelet:

(10)E = N2 N3 η S G ω Im μ0 − m I1 .

Összevetjük a (2) és a (11) képletet, ebbõl megkapjuk

(11)E = μ0 N2 N3 η S G ω Im − m N2 N3 η S G ω Im I1 .

az indukált feszültség elõmágnesezés nélküli amplitú-
dóját:

és az amplitúdócsökkenés iránytényezõjét:

(12)E0 = μ0 N2 N3 η S G ω Im

A (7) egyenletbõl kiszámítjuk az elõmágnesezésbõl

(13)k = m N2 N3 η S G ω Im .

eredõ mágneses indukciót:

A B0 függvénye az I1 szerint másodfokú. A másodfokú

(14)
B0 = μ0 − m I1 G N1 I1 =

= μ0 G N1 I1 − m G N1 I 2
1 .

tag negatív elõjele egy maximum létét jelzi, ez lenne a
telítõdés befejezésének pontja. A (12) egyenletbõl
kifejezzük μ0 G -t, a (13) egyenletbõl az mG -t és behe-
lyettesítjük a (14) egyenletbe. Megszabadultunk az
ismeretlenektõl, és megkaptuk a B0 indukció képletét:

A B0 = f (I1) mágnesezési görbe megrajzolásához szük-

(15)B0 =
N1 E0 I1 − k I 2

1

η N2 N3 Sω Im

.

séges egy adattáblázat, de ennek nagyon sok sora
lenne. Ezért a (15) egyenletet tagokba bontjuk, a táb-
lázatban csak a tagok kiszámított értékei szerepelnek.
A következõ jelöléseket vezetjük be:

azaz Q a B0-t kifejezõ (15) képlet nevezõje. Másrészt:

(16)Q = η N2 N3 S ω Im = η N2 N3 S 2 π ν Im ,

ami a (15) tört számlálója.

(17)P (I1) = N1 E0 I1 − k I 2
1 ,

A tekercsadatokat a 2. ábráról olvassuk le, a háló-
zati frekvencia, ν = 50 Hz, a vasmag keresztmetszete,
S = 2 cm2, a transzformátor hatásfoka, η = 91%. A t2
tekercsbe vezetett 6 Veff váltófeszültség által keltett Im
moduláló áram értéke 19 mAeff. Ennek mérése igen
körülményes volt, mert a t1 egyenáramú tekercs is
„látja” ezt az indukáló áramot, ráadásul egy konden-
zátorban végzõdõ tápegységre van kötve (3. ábra ),
ezen kívül a stabilizátorkapcsolás leszabályozza az
általa zavarónak látszó 50 Hz-es változásokat is, ez
növeli az Im áramot. Míg minden mást egyenként ha-
tároztunk meg, addig ezt az áramot csakis mûködés
közben mérhettük meg. Itt is az amplitúdót kell meg-
adnunk, így az értéke Im = 19 mAeff = 26,87 mAAC2
lett. Az „A” mértékegység melletti DC vagy AC index
az egyen- vagy a váltóáramot jelenti. Ezekkel az ada-
tokkal a Q = 921,81 Am2/s. B0 maximuma az eddig
ismert adatok alapján az

pontban lenne, a (17) szerint a B0max = 936 mT. Az

I1max =
E0

2 k
= 1,6 A

elõmágnesezõ tápegység 1,5 A felett áramgenerátoros
módba vált, így biztosan nem érhetjük el a telítési
maximumot.

A mágnesezési görbe megrajzolása

Az eddigi grafikonjainkat lényegében a közvetlen
mérések alapján rajzoltuk meg. A mágnesezési görbe
egy hosszabb adatértelmezés eredményeként került
megrajzolásra. A (2) … (17) képletekben láthattuk az
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adatértelmezést, a 2. táblázatban pedig elõkészítet-

2. táblázat

A transzformátor mágnesezési görbéjének megszerkesztéséhez
szükséges adatok összesítése.

n I12
(A)

Q
(Am2/s)

E0
(V)

k
(V/A)

N1 P
(VA)

P/Q
(T)

B0
(mT)

1 0,128 921,81 1,0785 0,3370 1000 133,01 0,1443 144,3

2 0,173 921,81 1,0785 0,3370 1000 176,23 0,1912 191,2

3 0,240 921,81 1,0785 0,3370 1000 239,43 0,2597 259,7

4 0,309 921,81 1,0785 0,3370 1000 301,16 0,3267 326,7

5 0,373 921,81 1,0785 0,3370 1000 355,17 0,3853 385,3

6 0,432 921,81 1,0785 0,3370 1000 403,12 0,4373 437,3

7 0,495 921,81 1,0785 0,3370 1000 450,95 0,4892 489,2

8 0,568 921,81 1,0785 0,3370 1000 503,78 0,5465 546,5

9 0,624 921,81 1,0785 0,3370 1000 541,92 0,5879 587,9

10 0,680 921,81 1,0785 0,3370 1000 577,55 0,6265 626,5

11 0,736 921,81 1,0785 0,3370 1000 611,44 0,6633 663,3

12 0,801 921,81 1,0785 0,3370 1000 647,45 0,7024 702,4

13 0,848 921,81 1,0785 0,3370 1000 672,17 0,7292 729,2

14 0,918 921,81 1,0785 0,3370 1000 706,15 0,7660 766,0

15 0,962 921,81 1,0785 0,3370 1000 725,56 0,7871 787,1

16 1,016 921,81 1,0785 0,3370 1000 747,79 0,8112 811,2

17 1,074 921,81 1,0785 0,3370 1000 769,57 0,8348 834,8

18 1,112 921,81 1,0785 0,3370 1000 782,42 0,8488 848,8

19 1,160 921,81 1,0785 0,3370 1000 797,59 0,8652 865,2

Az I12 (A) oszlop az elõmágnesezési áramot, az utolsó oszlop ezen áramnak megfelelõ
B0 (mT) mágneses indukció értékét tartalmazza. A köztes oszlopok a (2) … (17) képle-
tek alapján végzett számítások részértékeit tartalmazzák.

9. ábra. A vasmag kimért mágnesezési görbéjének egy része.

tük a mágneses indukció komplex képletének ábrá-
zolásához szükséges részkalkulációkat. A biztonság
kedvéért mindenütt kiszámoltuk a mértékegységeket
is, a számítások így könnyen ellenõrizhetõk. Mivel a
részszámításokat számítógépes programocskával vé-
geztem el, megtörténhet, hogy a kerekített részered-
mények már nem pontosan a táblázatbeli végeredmé-
nyeket adják. Nagy szerencsénk volt a (16) képletben
meghatározott Q függvénnyel, mert benne áramfüg-
getlen tagok vannak, így elég volt egyszer kiszámolni,
és késõbb készülékállandóként kezelni.

A 9. ábrán a vasmag kísérletileg meghatározott mág-
nesezési görbéjének egy része látható. Az elõmágnese-
zési tápegység (3. ábra ) nem képes 2 V alatti feszültsé-
gek elõállítására, mert az LM317-es stabilizáló áramkör-
nek ehhez egy kicsi negatív referenciafeszültségre
lenne szüksége, ezért hiányzik a mágnesezési görbe
„eleje”. Az U1 feszültség mérésére a diákok az M-838
digitális mûszert használták a 20 V-os skálán. A mérés
közben nem ajánlott a méréshatár váltása, mert a kö-
vetkezõ, 200 V-os méréshatár elején már csak három
számjegyes kijelzés van, így a mûszer alacsony pontos-
ságát is beleszámítva 20 V felett „szakadás” jöhet létre a
feszültségmérésben. Már a (14) képlet értelmezésekor

látszott a „tiszta” másodfokú görbe
(nincs szabad tag), ezért rögtön ki is
számítottuk a maximum helyét és érté-
két. Mivel ez egy matematikai leírás,
egy mérési sor extrapolálása, ezért
szaggatott vonallal jelöltük a meghosz-
szabbítást. A telítõdés kezdetébõl nem
következtethetünk a jóval késõbb befe-
jezõdõ lényegében ismeretlen fizikai
folyamat végére.

Hibaforrások, problémák, értékelések

Elõször egy pozitív tartalmú megjegy-
zés: az összes mérést áttételesen
összegzõ mágnesezési görbe egyen-
letének szabad tagja (9. ábra) mint-
egy tíz nagyságrenddel kisebb a B0(I1)
origó körüli értékeinél, vagyis nagyon
jól eltaláltuk az origót. A bemérések
és a számtalan készülék tesztelése
felszínre hozta a tervezéskor figyel-
men kívül hagyott, vagy elõre nem
látható megoldásokat.

• A laboratóriumi gyakorlat fõ ho-
zadéka, hogy makroszkopikus esz-
közökkel mértünk és határoztunk meg
az anyag belsejében történt, a közép-
iskolában már nem tanult fizikai jelen-
séget. A kísérlet sokat segít az elektro-
mágneses indukció mélyebb megérté-
sében. Mi megkerestük azt a jelensé-
get, amelynek csökkenõ változási
sebessége csökkenõ feszültséget kel-
tett egy transzformátor szekunder te-

kercsében. Külön érdekesség, hogy a növekvõ inten-
zitású ok hozta létre a csökkenõ okozatot.
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• A síkköszörült járom és nyitott transz-

10. ábra. Finoman szabályozható ellenállásdekád 1,2 MΩ-ig.

formátor nem igazán volt helyes mûvelet a
transzformátor szempontjából. Az igaz,
hogy a mágneskör szinte tökéletesen zárt
lett, de elrontottuk a lemezelés lényegét,
mert az „összeérõ” lemezekben sokkal na-
gyobb örvényáramok keletkeztek, a transz-
formátor veszteségesebb lett.

• Matematikai szempontból fontos lehet
a fizikai jelenséget leíró deriváltból megkap-
ni a primitív függvényt, vagyis az elektro-
mágneses indukció okát. Ez egy igazi ka-
pocs a fizika és a matematika között.

• Bár a moduláló áram értéke állandó, de mérése
nagyon körülményes, kiszámítani pedig szinte lehe-
tetlen. A transzformátor egyik szekundere, az elõmág-
nesezõ t1 tekercs nehezen meghatározható terhelést
jelent. A terhelés nagyon komplex módon jelentkezik,
mert a tápegység C2 kondenzátora egy váltóáramú
terhelés, az LM317 csak a feszültségcsökkenéseket
kompenzálja, a feszültségnövekedést, nem képes ke-
zelni (nem az LM317 feladata), ezért aszimmetria ke-
letkezik, tehát a mért érték nem lenne helyes.

• A kis sorozatú gyártásnál kiderült, hogy a más
célra készült 100 kΩ-os potenciométerek valódi ellen-
állása nagyon is különbözõ lehet, ezért vagy egyedi
skálát, vagy pótellenállásokat kellett volna elhelyez-
nünk. A potenciométerek linearitása megmaradt,
ezért a névérték alattiaknál az elõmágnesezõ áramkör
(3. ábra ) R05 ellenállását „megrövidítettem” egy né-
hány tíz kΩ nagyságrendû párhuzamos ellenállással, a
nagyobbaknál pedig egy MΩ nagyságrendû ellenállást
kötöttem párhuzamosan a potenciométerrel. A ki-
sebb-nagyobb-megfelelõ típusú osztályozás után a
10. ábrán látható ellenállásdekáddal mértem be a
szükséges ellenállásokat, majd az E24-es szabványú
ellenállás-sorozatból kiválasztottam a megfelelõ ellen-
állást.

• Egyedi méréseknél az ipari eredetû tápot a szük-
ségesnél jóval nagyobb feszültségen, áramgeneráto-
ros módba helyezzük, és az áramgenerátor állítgatásá-
val rögzítjük a szükséges áramot. A t1 tekercs melege-
dése már nem probléma, mert a mágneses teret nem
az U1 feszültség, hanem az áramgenerátor áramstabili-
zált I1 árama adja. Az Um moduláló feszültség „nyitott”
szekunder tekercsnek látja az eddig kondenzátorral és
feszültségstabilizátorral terhelt elõmágnesezõ t1 teker-
cset. Az igazán jó megoldás egy házilag erre a célra
készült áramgenerátoros tápegység lenne, amelynek
kimenetén nincs kondenzátor.

• Tovább ragozva ezt a témát, felhívom a tisztelt
kísérletezõ kollégák figyelmét a gyári készülékek
áramgenerátoros módja árambeállításának problémái-
ra. Az áramgenerátoros mód egy olyan tökéletes rö-
vidzárbiztos rendszer, amely a kimenõ feszültség ter-
helés miatti néhány mV-os csökkenéskor automatiku-
san áramgenerátoros módba vált, itt csak az esetleges
belsõ melegedések okozhatnak problémát, de azt
termisztoros kapcsolásokkal kivédik. „Papíron” még
azt a hibát is elbírják, hogy a kimeneti feszültség he-

lyett a kimeneti áramot mérjük (Úristen!). A tápegysé-
gek bírják, de a mûszer biztosítéka nem. A kiolvadó
biztosítékokat nagyon nehéz lenne 2000 μA-re készí-
teni, ezért egy áramfigyelõ rendszer a méréshatáron
megengedett legnagyobb áram néhány százalékos
túllépésekor kiégeti a jóval erõsebb, minden áram- és
feszültséghatárra érvényes egyetlen biztosítékot. Min-
den tápegység kimenetén van egy kondenzátor, ami a
kimeneti feszültségen megjelenõ zajfeszültségeket
szûri. Ha kimeneti áramot mérünk, akkor a rövidzár
keltésekor a kondenzátorban levõ energia bõségesen
elég ahhoz, hogy a mûszerünk áramtúllépést érzékel-
jen, áramot nem mér, de túllépést mutat, és kiolvaszt-
ja a biztosítékot. A megoldás igen egyszerû: egy hu-
zallal (esetleg csipesszel) elõször rövidre zárjuk a
kimenetet, és a rövidzár megtartása mellett bekötjük a
mérõmûszert, ekkor „nincs” kondenzátor, nem olvad
ki a biztosíték. Hiába van önmûködõ méréshatárvál-
tónk, a néhány Ω-os söntellenállás (Rs ) a kondenzá-
tort UC/Rs kezdõárammal süti ki. Az elektronikus biz-
tosíték reakcióideje néhány μs, de a kisütés néhány
száz μs-ig tart. A mûszerünk csak biztosítékcsere után
tud áramot mérni.

Kísérleti feladat
a XVI. Schwartz Emlékversenyen

Amint a felvezetõben írtam, ez egy nagyon régi fel-
adatom, egy saját célra készült kísérlet. Azt szerettem
volna meghatározni, hogy meddig érdemes növelni
egy elektrodinamikus hangszóró gerjesztõáramát, ha
minél nagyobb hangerõt szeretnénk kihozni belõle. A
kiindulópont a fentebb tárgyalt jelenség volt, féltem a
telítõdéstõl, ahol már nem lenne értelme a gerjesztõ-
áram további lényeges növelésének. Amint látni fog-
juk, csak egy mérõkísérlet döntheti el egy ilyen súlyú
konstrukció sorsát.

Az elektrodinamikus (gerjesztett) hangszóró felépítése

A 11. ábrán a kísérlethez elõkészített elektrodinami-
kus hangszóró keresztmetszete látható. Az egyenára-
mú gerjesztõtekercs erõs mágneses teret kelt a lég-
résben. Az erõsítõben ezt a tekercset az egyenirányí-
tó két kondenzátora közé kapcsolták, ezért átment
rajta a készülék által felvett egyenáram, és 10-20 V-ot
csökkent. A kétütemû egyenirányító 100 Hz-es zajjele
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szempontjából ez az induktivitás igen nagy reaktan-

11. ábra. Elektrodinamikus hangszóró a kísérlethez szükséges
póttekerccsel.

12. ábra. A kísérleti berendezés tömbvázlata – XVI. Schwartz Emlékverseny.

ciát képviselt, így egy kitûnõ szûrés is létrejött. A
légrésben egy 100 Hz-cel modulált mágneses tér ke-
letkezett, de a nagy reaktancia miatt a legyengült
váltóáramnak alig volt hatása. A lengõtekercs a né-
hány voltos hangjelet kapja, rezgéseit átadja a
membránnak. Egy 30 menetes póttekercs kizárólag a
kísérlet elvégzéséhez szükséges, és késõbb került a
mágnesházra.

Még a ’60-as évek közepén ezt az elektrodinamikus
hangszórót a fenti dolgozathoz hasonló transzformá-
tornak képzeltem el. A primer tekercs a 40-60 mene-
tes lengõtekercs, a póttekercs a szekunder tekercs, az
egyenáramú gerjesztõtekercs pedig az elõmágnese-
zést valósítja meg. A lengõtekercs egy eléggé homo-
gén mágneses térben van a mágnesház és a mágnes-
mag között. A lengõtekercsben folyó váltóáramú
hangjel indukált áramot kelt a póttekercsben és a sze-

kunderként felfogott gerjesztõtekercsben is. Az indu-
kált jel nagyságának csökkenése a mágneses indukció
csökkenõ növekedését jelzi. Várható volt a mágneses
telítõdés megjelenése, amibõl az érdemesnek tartott,
legnagyobb gerjesztõáramot kívántam meghatározni.

A kísérleti berendezés bemutatása

Az eredeti kapcsolás megszerkesztése idején szó sem
lehetett változtatható kisfeszültségû tápegységekrõl,
ráadásul nullától induló, változtatható tápforrás sem
létezett, talán még nem jöttek rá az ehhez szükséges
negatív feszültségû referenciára. A kolozsvári egye-
tem fizikakarán mindent a pincétõl a második eme-
letig laboratóriumonként leágazó, 120 voltos, nagy-
áramú akkumulátorhálózattal és helyi egyedi akku-
mulátorokkal oldottak meg. Az igényes kísérletekhez
LC szûrõk csökkentették a töltési zajfeszültséget, vagy
kikapcsolták a töltést.

A kísérleti berendezés tömbvázlata a 12. ábrán
látható. Klasszikus mûszerekkel állítottam össze, de a
versenyfeladat esetében már digitális mûszerek és
modern oszcilloszkópok is rendelkezésre álltak. Mai
szemmel nézve a gerjesztés megoldása nagyon komp-
likált, talán elég lett volna egy tápegység is, de nullá-
tól indulót nem találtam. Maradt a rendelkezésre álló
két EMG-1832C típusú, robusztus elektroncsöves táp-
egység, amelyek a maximális 100 mA-es terhelés mel-
lett 150 és 300 V között szolgáltatnak stabilizált
egyenfeszültséget. Meg kellett oldanom a gerjesztõte-
kercs „szabadságát”, hogy a tápegység ne terhelje le a
tekercsben indukált feszültséget. Legegyszerûbbnek
egy soros ellenállás kínálkozott (RBOX), ezzel egyúttal
finomabban szabályozhatóvá tettem a gerjesztõára-
mot. A két elektroncsöves tápegység differenciálkap-
csolásban van, az E1 mindig 150 V-ot ad, az E2 150 és
300 V között szabályozható. Az elektroncsöves táp-
egységek még nem ismerték a nagyáramú sorba kötés
lehetõségét, ugyanis az alsó tápegység kimenetét a
felsõ felfele húzza, amit a csökkenésre tervezett sza-
bályozórendszer nem tud kompenzálni. A várható
legnagyobb, 49 mA-es áramot egy 50 mA-es elõterhe-
léssel kompenzáltam. Ilyenkor a felsõ tápegység 49
mA-t szolgáltat, az alsó 99 mA-t. Hiába növelnénk a

felsõ tápegység feszültségét, az alsó kikap-
csol, és „elengedi” a saját kimenetét. Marad
a 3 kΩ-os elõterhelés sorba kötve az RBOX
(10. ábra ) 1,1 kΩ-os (11× 100 Ω) ellenállá-
sával. A kisebb áramokat az ellenállásszek-
rény 5 kΩ-os (5 ×1 kΩ) ellenállásával oldot-
tam meg. Mindkét esetben figyelembe kel-
lett vennem az ellenállásszekrény 30 mA-es
(1 kΩ-osok) és 100 mA-es (100 Ω-osok)
terhelhetõségét. A H1 hangszóró a jelge-
nerátortól kap egy jelet, a H2 hangszóró ezt
mikrofonként felfogja, és az RFT mV-mérõ
megméri a lengõtekercs „mikrofonjelét”, és
az oszcilloszkóp számára tízszeresen fel is
erõsíti. A gerjesztõáram függvényében
meghatározható a H1 hangszóró hangerejé-
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nek változása. Az elõzetes elképzelésem szerint a

13. ábra. A kísérleti berendezés a XVI. Schwartz Emlékversenyen (2006). 14. ábra. A lengõtekercs.

15. ábra. A H2 hangszóró rezonanciagörbéje.

hangerõ telítõdését kellene detektálnunk.
A kísérlet másik ágában az elõmágnesezési áramtól

függõ indukált feszültséget vizsgáltam a transzformá-
tornak felfogott lengõtekercs → vasmag → póttekercs
struktúrában. Ez lényegében azonos az elõbbi kísér-
lettel. Az alsó oszcilloszkóp eredetileg a jelgenerátor
jelét mutatta, de a fénykép készítésekor már nem volt
bekapcsolva. Valójában arra hívtam fel a verseny
résztvevõinek figyelmét, ahogyan a Wien-hidas jelge-
nerátor egy izzószálas kiségõ segítségével beszabá-
lyozza a pozitív visszacsatolás mértékét, és a meg-
adott szinten tartja a kimenõfeszültséget. A diákok
elõször arra kérdeztek rá, hogy a frekvencia változta-
tásakor miért „lebeg” a felsõ oszcilloszkóp jele. Azért,
mert ilyenkor felbomlik a rezgés Barkhausen által
meghatározott feltétele, és az égõ ellenállásától (hõ-
mérsékletétõl ) függõ negatív-pozitív visszacsatolás
egyensúlya néhány „tapogatódzó” felvillanás után
beállítja a normál kimeneti feszültséget. A felsõ oszcil-
loszkóp a H2 „mikrofon” felerõsített jelét mutatja, sze-
repe a mérõrendszer mûködésének jelzése.

Mérési eredmények

A H2 hangszóró egy szabadon lengõ rendszer, amely
bizonyos frekvenciájú hangokra rezonálhat, és így be-
folyásolhatja méréseinket, ezért meghatároztam a re-
zonanciafrekvenciáját. A látszólag egyszerû mérést az
bonyolította, hogy a H1 hangszórónak is van rezonan-
ciapontja, nehogy azt mérjem meg. Ezért 20 mA ger-
jesztõáram mellett (a 12. ábra 1. mérési módja, R = 5
kΩ) nem a hangerõt, hanem a lengõtekercs (14. ábra )
által felvett áram értékét mértem, illetve egyszerûen az
oszcilloszkópon figyeltem az áramfelvétel minimumát,
ugyanis az oszcilloszkóp gyakorlatilag frekvenciafüg-
getlen egészen az egyenáramig. Egyszerû volt megál-

lapítanom, hogy az áramminimum 47 Hz körül jött
létre, vagyis biztosan nem fogja zavarni a kis hangszó-
ró mûködését, amelynek rezonanciafrekvenciáját száz
Hz fölé saccoltam, de megmérve (15. ábra ), ν0 = 120
Hz-nek adódott. A kis mikrofon-hangszóró (H2) rezo-
nanciagörbéjének mérési adatait a 3. táblázatban fog-
laltam össze. A hangerõvel arányos, három számjegyes
pontosságú U2 (mVeff) feszültséget a tükörskálás RFT
millivoltmérõrõl könnyedén leolvastam. További lé-
nyeges rezonanciapontokat 2 kHz-ig nem találtam,
ezért a nagy hangszóró (H1) mágneses tulajdonságait 1
kHz-nél fogom tanulmányozni, itt majd kevésbé fog-
nak zavarni az 50 Hz-es hálózati zajok.

A mérések érdemi részét a mágnesezési görbével
kapcsolatban végeztem el. A jelenségeket és így a mé-
réseket is két részre osztottam:

• egyrészt az indukált feszültség függése a gerjesz-
tési áramtól,

• másrészt a hangerõ függése a gerjesztési áramtól.
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Az összefüggéseket keresendõ, szimultán mértem a

3. táblázat

A mikrofonként mûködõ H2 hangszóró rezonanciagörbe-
felvételének 38 adatpárja.

index ν
(Hz)

u2
(mVeff)

index ν
(Hz)

u2
(mVeff)

1 60 124 20 120 590

2 67 125 21 121 587

3 72 127 22 122 574

4 76 132 23 124 535

5 80 139 24 126 490

6 85 151 25 128 445

7 89 165 26 131 384

8 92 181 27 134 338

9 96 213 28 137 300

10 99 243 29 140 269

11 101 270 30 143 240

12 104 313 31 148 201

13 107 357 32 152 178

14 110 412 33 157 155

15 112 456 34 161 140

16 114 500 35 165 130

17 116 537 36 170 118

18 118 575 37 174 110

19 119 586 38 180 100

4. táblázat

Mérési adatok és a grafikonok megrajzolásához szükséges
kiszámított értékek.

index IG
(mA)

U1
(mVeff)

U2
(mVeff)

U2max
(mVeff)

U2/U2max ∫U1 dIG

1 0,45 4,50 2,03 33,37 0,061 –

2 1,97 4,68 3,21 33,37 0,096 –

3 3,55 4,85 4,50 33,37 0,135 –

4 5,38 4,97 6,00 33,37 0,18 –

5 6,32 4,92 6,92 33,37 0,207 34,44

6 7,54 4,77 8,05 33,37 0,241 40,39

7 8,76 4,62 9,30 33,37 0,279 46,12

8 10,19 4,43 10,6 33,37 0,318 52,57

9 11,17 4,31 11,6 33,37 0,346 56,82

10 12,15 4,17 12,5 33,37 0,375 60,95

11 13,80 3,96 13,8 33,37 0,414 67,62

12 15,37 3,75 15,2 33,37 0,454 73,64

13 16,90 3,56 16,4 33,37 0,492 79,22

14 18,44 3,37 17,8 33,37 0,533 84,55

15 19,97 3,18 18,9 33,37 0,566 89,58

16 21,54 3,00 20,2 33,37 0,605 94,48

17 23,27 2,82 21,4 33,37 0,641 99,57

18 24,99 2,68 22,6 33,37 0,677 104,3

19 26,77 2,52 23,8 33,37 0,713 109,0

20 28,21 2,40 24,8 33,37 0,743 112,5

21 30,4 2,22 26,0 33,37 0,778 117,4

22 32,5 2,05 27,1 33,37 0,812 122,0

23 34,6 1,91 28,2 33,37 0,845 126,2

24 36,9 1,76 29,2 33,37 0,875 130,4

25 39,3 1,63 30,3 33,37 0,907 134,4

26 42,0 1,47 31,3 33,37 0,938 138,5

27 44,7 1,35 32,2 33,37 0,965 142,3

28 46,8 1,25 32,7 33,37 0,98 145,1

28 különbözõ gerjesztési áramhoz tartozó indukált
jelet és a mikrofon-hangszóróban keletkezett hang-
erõjelet is. Mindkét kísérletcsoport az elektrodinami-
kus hangszóró gerjesztõárama megfelelõ értékének
kiválasztásáról szólt.

Az indukált feszültség függése
a gerjesztési áramtól

Ez a kísérlet lényegében a cikk elsõ részében tárgyalt
jelenséghez hasonló, azzal a nem kis különbséggel,
hogy a gerjesztés kikapcsolásakor a gerjesztõtekercs
önindukált árama ellentétes polaritással átmágnesezi
a H1 hangszóró gerjesztõtekercsének vaskeretét, ez
értelmezési gondokat okozott. A probléma abból
származott, hogy az elvárt lineáris jelcsökkenés he-
lyett egy gyengén másodfokú, de erõsen „púpos” mé-
rési sor keletkezett.

A hangszórós kísérlettel kapcsolatos mérési ered-
ményeket a 4. táblázat tartalmazza 28 sorban. A szo-
kásos oszlopok mellett van néhány magyarázatra szo-
ruló is, a többihez érdemes megnézni a kísérleti be-
rendezés tömbvázlatát (12. ábra ). Elõször az IG ger-
jesztõáram által meghatározott hangerõsségbõl szár-
mazó H2 mikrofon-hangszóró jeleit ábrázoltam. Az

ötödfokú illesztõfüggvény jól mutatta a telítõdési ten-
denciát, ezért egy Pascal-programmal megkerestem a
maximum helyét (52,15 mA) és értékét, ez U2max =
33,37 mV. Létrejött a várt telítõdés. Elõkészítettem az
ábrázoláshoz szükséges U2/U2max arányokat is.

A fizikusnak sokkal többet mondanak a táblázat
alapján készült grafikonok! Az U1 indukált feszültség
egy igen érdekes formát mutat, ezért az ábrázoláskor
a méréseket a negyedik mérõpont után kettévágtam,
ugyanis itt fejezõdik be a már említett, a kikapcsolás-
kor keletkezett átmágnesezés legyõzése. Az elsõ négy
mérõpontot kék körben piros pont jelzi, a többit a fel-
cserélt színezésû. Megtartottam a kék összekötõvona-
lakat, ezek a mérõpontok alá kerültek. Az indukált fe-
szültség jól láthatóan csökken egy gyenge másodfokú
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görbe szerint (16. ábra ). A piros színû illesztõgörbe

16. ábra. Az indukált feszültség változása a gerjesztõáram függvé-
nyében a remanencia kompenzálása elõtt és után.

17. ábra. A másodfokú illesztõgörbe jól kimutatja a telítõdést.

egy másodfokú polinomfüggvény, alatta pedig itt-ott
a méréseket összekötõ kék vonal látszik. Az „itt-ott”
az illesztés pontosságát mutatja. Az illesztõgörbe
csökkenõ tendenciája a mágnesezési görbe telítõdésé-
re utal, de elsõfokúra számítottam, annak másodfokú
primitívfüggvénye jobban kifejezné a telítõdés végki-
fejletét. E másodfokú görbének van egy minimum-
pontja az IG = 59,04 mA áramnál, ez a szülõgörbe, a
mágneses indukció telítõdésére utal (a minimumpont
könnyen meghatározható az illesztõgörbe egyenleté-
bõl ). Még játszottam egy kicsit: az indukált feszültség
csökkenése jellegzetesen lineáris kellene, hogy le-
gyen, ezért meghatároztam az elsõfokú, nagyon
„nem-illesztõ”, a mérõpontokat csúnyán keresztülsze-
lõ görbe egyenletét. Ez nem illesztés, csak a tenden-
ciát mutatja:

majd ebbõl a mérõpontokra kiszámított primitívfügg-

(18)U1 = −9,3349 10−2 IG + 5,2310 (mVeff, mA),

vényének maximumhelyét: IG = 56,04 mA. Ez kísérte-
tiesen hasonlít a másodfokú illesztõgörbe fent kiszá-
mított minimumhelyéhez. Továbblépve, ha a mérõ-
pontokon kiszámítjuk a másodfokú illesztõgörbe in-
tegrálját (az egy harmadfokú polinomfüggvény lesz),
akkor az elektromágneses indukció törvénye alapján
a mágneses fluxus változási görbéjének pontjait kap-
juk meg (lásd a 4. táblázatot ). Ezek az ordinátatenge-
lyi mérõpontok közvetlen kapcsolatban vannak a
vasmagban keletkezett mágneses indukció értékével.
A kapcsolat néhány állandó fizikai mennyiség szorza-
tából áll, ami lehetõvé teszi az ismeretlen fizikai tartal-
mú y ábrázolása helyett a telítési indukcióra normált
indukció, a B /Bmax függvény számszerû ábrázolását
is, hiszen a szorzók leegyszerûsödnek. A 17. ábrán

ez valósult meg. A különleges formájú mérõpontok
arra utalnak, hogy azok nem valódi mérésbõl szár-
maznak, a mérõpontokat a másodfokú illesztõgörbe
integrálja értékeinek alapján számítottam ki, ezért
senkit se tévesszen meg azok tökéletesnek tûnõ érté-
ke. (Méréseim pontosak, de azért ennyire mégse!) A
rajzolóprogram μm pontossággal helyezte el a har-
madfokú szülõgörbe függvényértékeibõl kiszámított
mérõpontokat, innen van a látszólagos pontosság.

Nagyon bíztam a harmadfokú görbe „igazában”, de
nagyot csalódtam. A görbe telítéskeresésre való hasz-
nálhatatlansága már B /Bmax harmadfokú függvénynél
is látható volt, ugyanis a szabad tag szinte tökéletesen
zérus, mintegy tizenhárom-tizennégy nagyságrenddel
kisebb a függvény origó körüli értékeinél. A kimért
remanencia léte ellentmond ennek, ugyanis a H2
hangszóró gerjesztés nélkül is szólt, a H1 mikrofon-
hangszóró pedig mérte ezt a hangerõt (lásd a követ-
kezõ kísérletet!). Keresendõ a grafikus maximumot
(az illesztõgörbe egyenlete szerintit), kétszeresére
hosszabbítottam a görbét, de az az egekbe szökött.
Ezután „tudományosan” próbáltam megkeresni a szél-
sõértéket, de a deriváltból származó szélsõérték-kere-
sõ másodfokú egyenletnek negatív lett a diszkrimi-
nánsa, vagyis nincs szélsõérték! Ezután a piros színû
másodfokú illesztõgörbe megrajzolása következett,
ennek van némi remanenciára utaló szabad tagja, de
igen fontos az eddigi értékek közelében található
szélsõértéke. A 17. ábrán látható a telítõdés kezdõ
áramértéke, az IG = 55,51 mA.

A hangerõ függése a gerjesztési áramtól

A kísérlet eredeti célja, hogy meghatározzam azt a
gerjesztõáramot, aminél a hangszóró már leadja a
várható hangteljesítményt p%-át, de az elektromágnes
melegedése még nem lazítja fel a lengõtekercs ragasz-
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tását. Az adatok feldolgozása elõtt nemigen láttam

18. ábra. A H2 mikrofon-hangszóró jele az IG függvényében.

számszerû kapcsolatot a mikrofon-hangszóróban kel-
tett hangjel és a mágnesezési görbe meghatározó ele-
mei között. Amint látni fogjuk, a mágnesezési görbe
és a mikrofon-hangszóróban keltett hangjel közötti
logikai út szinte közvetlen, mert az elsõ mérési sor
már rögtön a mágnesezési görbéhez hasonló görbét
adott. A H1 gerjesztett hangszóró az 1 kHz-es szinu-
szos jelet hanggá alakítja, amelyet a H2 mikrofon-
hangszóró elektromos jellé alakít át. A H1 hangszóró
légrésében levõ mágneses indukció és lengõtekercs-
ben folyó áram között elektromágneses kölcsönhatás
lép fel. Ez a mágneses indukció a vasmagban keletke-
zett mágneses indukció „meghosszabbítása”. A hang-
erõben benne van a vasmag mágneses indukciója is.
A hangkapcsolat behoz egy szorzót, erre rátevõdik a
mikrofon-hangszóró hang → jel átalakítási tényezõje
is. Végül az U2-ben, a fõhelyen a vasmagban keletke-
zett mágneses indukció szerepel, amit egy sor isme-
retlen, de állandó értékû szorzó alakít mérhetõ fe-
szültséggé. Ezt a közvetlenséget az is igazolja, hogy
az ötödfokú illesztõgörbe szinte tökéletesen illeszke-
dik a mérõpontokra. Az illesztés pontosságához az is
hozzájárult, hogy a mikrofon-hangszóró jelét az RFT
millivoltmérõ tükrös skálájáról sikerült három szám-
jeggyel leolvasnom.

A mérések mérõpontjai gyenge S-forma mentén
helyezkednek el, ezért a görbeillesztéskor csak párat-
lan fokú polinomfüggvények jöhettek szóba. Próbál-
koztam egy harmadfokú illesztõfüggvénnyel is. Az
illesztés kevésbé volt pontos, a remanencia miatti
mért feszültség csak 1,23 mVeff, de a telítõdés az elõb-
biekhez hasonló értékeknél jött létre (55,55 mA, 33,08
mVeff). Ebben a kísérletsorozatban is sikerült kimutat-
nom a mágnesezési görbe telítõdését, és meghatároz-
nom az elfogadható melegedést produkáló gerjesztõ-
áramot.

Összefoglalás

Két kísérlet leírását láttuk, mindegyiket számos kitérõ-
vel, valójában megpróbáltam körbejárni a felvetõdött
közös problémát, a mágneses indukció telítõdése
kezdetének kimutatását. A megoldás makroszkopikus
eszközökkel próbálta feltárni a mikroszkopikus jelen-
séget. Ez a megfogalmazás azt is jelentheti, hogy eze-
ket a kísérleteket gimnáziumi szinten is elvégezhetjük
(én számtalanszor elvégeztem), a diákokkal megfej-
tethetjük a mélyebb tartalmú kísérleteket. Az elsõ
kísérlet problémáiról már szóltam a bemutatás végén,
most a másodikkal kapcsolatos szubjektív véleménye-
met próbálom összefoglalni, megpróbálok rámutatni
a kísérlet eredményeire, buktatóira és hibáira.

• Rögtön az elején, a 12. ábra szerinti kísérleti
berendezés korszerûtlenségét szeretném megokolni.
Ez egy régi kísérletem nosztalgiázó megismétlése,
egyúttal az „ez van, ezzel dolgozunk” lehetõségének
bemutatása is. Ma már végtelenül egyszerûen, egy
áramgenerátoros üzemmódú tápegységgel oldanám

meg ugyanezt, de a mágneses indukció telítõdését
legegyszerûbben egy Hall-szondával lehetne megha-
tározni. Ekkor kimaradna a fizika, az ok megértése
és magyarázata, ez nem az én asztalom. (Ugyanaz,
mint a számtalan 9,81-es feladat, aminek semmilyen
fizikai értelme nincs addig, amíg nem szembesültél a
nehézségi gyorsulás meghatározásának gyötrelmei-
vel!) Ismerek olyan filozófust, aki a számológép nél-
küli idõkbõl rámaradt kerekítésekbõl (g = 10 m/s2,
π2 = 10) a g és a π közötti valósi kapcsolatra követ-
keztetett (ez nem vicc!). Hosszú vita után, csak a
holdjáró kerekével tudtam megértetni vele a hibás
premisszáját.

• Félretéve az eszközök korszerûtlenségét, ki-
emelném a jelenségek értelmezésének fontosságát. A
kezdeti cél a telítõdési tendencia kimutatása volt, an-
nak idején csak a görbevonalzó segített megtalálni a
telítõdést létrehozó áramot. Ennek értékére nem is
volt szükség, hiszen azt akartam elkerülni. A mágne-
ses indukció értékének meghatározására két párhuza-
mos kísérlet született: az indukált feszültség és a
hangerõ függése a gerjesztõáramtól.

• Az impulzusüzemû tápegységek és a tranziszto-
ros hangerõsítõk korában már nem használnak klasz-
szikus transzformátorokat, de a ma divatos retró
elektroncsöves erõsítõk kimenõ transzformátorának
igényes tervezésekor elkerülhetetlen az elsõ kísérlet
módszereinek alkalmazása. Szerintem a jól megterve-
zett triódás végerõsítõ hangminõsége sokkal jobb a
tranzisztoros végfokozatok hangminõségénél (na-
gyon hosszú a magyarázat). Bernben egy elektroni-
kai világkiállításon a gyönyörû, szuperlapos, világ-
márkás erõsítõk között több olyat is láttam, amelyek
tetejébõl kiálltak az EL34-es végfokozat csövei. Az
árukat nem értettem, hiszen sokszorosa volt az elõb-
bieknek, de felvilágosítottak, hogy minõsége miatt
még mindig ez a „trendi”.
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• Az indukált feszültség függése a gerjesztõáram-
tól. Az indukált áram értéke egyértelmû kapcsolatban
áll a mágnesezési görbe lokális hajlásszögével (lásd
az 1. ábrát ), de a mágneses indukcióhoz csak az in-
dukált feszültség illesztõgörbéje függvényének integ-
rálása árán jutunk el. Fizikailag ez egy szép feladat,
de mérésekre nemigen alkalmas a kettõs függvény-
kapcsolat elkerülhetetlen hibái miatt. Ebben én csak
az áttételes fizikai jelenségeket értékeltem.

• A hangerõ függése a gerjesztõáramtól olyan,
mint egy Hall-szondás indukciómérõ eszköz, hiszen a
hangerõ egyenes kapcsolatban áll a mágneses induk-
cióval, a H1 mikrofon-hangszóró által mért hangjel
pedig lineáris kapcsolatban áll a hangerõvel. Ezt a
közvetlen kapcsolatot jól illusztrálja a 18. ábra, ahol a
hangjel áttételes függése a gerjesztõáramtól megté-
vesztõen hasonlít a mágnesezési görbéhez.

• A megengedhetõ legnagyobb gerjesztõáram.
Valamikor egy ilyen görbe segített a helyes értékû
gerjesztõáram meghatározásában. Ha megengedünk
egy 10%-os hangerõcsökkenést (B /Bmax = 0,9), akkor
a gerjesztõáramot 52,15 mA értékrõl 38,80 mA-re
csökkenthetjük (lásd a 18. ábrát ), ez a telítési áram
0,744-szeresének felel meg. A termikus teljesítmény

ekkor a 0,7442 = 0,554-re csökken, azaz az eredeti-
nek 55,4%-a lesz. Egyszerûbben: ha elfogadunk egy
körülbelül 10%-os hangerõcsökkenést, akkor a ger-
jesztõáram 25%-os csökkenése eredményeként a fel-
vett hõenergia szinte a felére csökken. Bármennyire
nehéz volt a sok mérés-számítás, ez az eredmény bõ-
ven megérte!

• Itt még nem álltam meg! Azt már elõre tudtam,
hogy teljesen reménytelen lenne energetikailag leír-
nom a lengõtekercs hõmérsékletének függését a ger-
jesztõáramtól, ezért kísérletileg határoztam meg a
még elfogadható gerjesztési hõ maximumát. Egy erre
a célra készült mérõhidat szerkesztettem, az egyik
ágba az összeszerelt hangszóró lengõtekercse, a má-
sikba az etalon pót-lengõtekercs került. A 6000 mene-
tes gerjesztõtekercs már készen volt, a tápfeszültséget
változtattam. A híd kiegyensúlyozása után lemértem
az órákon át a 75%-os gerjesztõáram által létrehozott
melegedést. A saccolt Δt = 10 °C helyett elfogadtam a
picivel magasabb hõmérséklet-emelkedést. A mûkö-
dés közben fellépõ tíz amperes áramokat az elmozdu-
lás miatti ellenindukált áram a rézben szinte kioltja,
csak a fázistolások miatt keletkezett egyenlõtlenségek
melegítik a lengõtekercset.

ÜVEG MEGFÚJÁSÁVAL KELTETT HANG FREKVENCIÁJÁNAK
VIZSGÁLATA AUDACITY PROGRAMMAL

Köszönöm témavezetõmnek, Juhász Andrásnak, hogy kritikai ész-
revételeivel és kísérleti ötleteivel segítette a cikk megírását. A tanul-
mány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-peda-
gógiai Kutatási Programja támogatta.

Tóthné Juhász Tünde matematika–fizika
szakos tanár a budapesti Karinthy Frigyes
Gimnáziumban. Az ELTE Fizika Tanítása
Doktori Iskola hallgatójaként 2019-ben
szerzett doktori fokozatot, kutatási területe
a számítógéppel segített középiskolai kí-
sérletek volt. Ennek keretében elsõsorban
egyszerû, ingyenesen letölthetõ programok
segítségével igyekezett mindenki számára
elérhetõvé tenni a számítógépes kísérlete-
zést. 2016 óta az ELTE–MTA Fizika Tanítá-
sa Kutatócsoport tagja.

Tóthné Juhász Tünde
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
és ELTE Fizika Tanítása Doktori Iskola

Amikor elfújunk egy üres, vagy részben vízzel teli
palack fölött, az hangot ad. Az üveg által kiadott hang
magassága (frekvenciája) függ az üvegben lévõ víz
mennyiségétõl: minél több a víz (kevesebb a levegõ)
az üvegben, annál magasabb a hang.

Ezt a jelenséget mindenki ismeri, az egyszerû
„hangszer” fizikaórán vagy -szakkörön való használa-

tát mások is ajánlják [1], mégsem elterjedt és közis-
mert (és nem is magától értetõdõ) annak magyaráza-
ta, hogy pontosan mivel is van összefüggésben a lét-
rejövõ hang frekvenciája. Elsõ ránézésre könnyû a
jelenséget ahhoz az emelt szintû érettségi kísérlethez
hasonlítani, ahol egy hangvilla adott frekvenciájú
hangját egy vízbe süllyesztett üvegcsõben lévõ leve-
gõoszlop felerõsíti, és megmutatható, hogy ekkor az
üvegcsõ hossza körülbelül a hullámhossz negyede [2].

Ha azonban egy borosüveg által kiadott hang elmé-
leti hátterét részletesebben megvizsgáljuk, egy, a diá-
kok által is érthetõ egyszerû modell segítségével leve-
zethetjük, hogy a létrejövõ hang hullámhossza nem az
üvegben levõ levegõ magasságával, hanem a levegõ
térfogatának négyzetgyökével arányos. Az ingyene-
sen letölthetõ Audacity program [3] segítségével pedig
az általános egyszerû kvalitatív megfigyelésnél jóval
érdekesebb mérõkísérletet is végrehajthatunk, amely-
nek eredménye – a kísérlet egyszerûsége ellenére –
jól egyezik az elméleti modell által megjósolt össze-
függéssel, ezért a mérés kifejezetten alkalmas iskolai
laborgyakorlatnak is.
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