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1. fejezet - A mágneses tér 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Értelmezni a mágneses tér jellemzőit és a legfontosabb összefüggéseket; 

• Saját szavaival elmagyarázni a Faraday féle indukció törvényeket; 

• Felrajzolni a ferromágneses anyagok mágnesezési görbéjét; 

Az előző fejezetben láttuk, hogy a villamos áramot minden esetben töltések áramlása hozza létre. Az áramnak 

különböző hatásai vannak: 

• hőhatás - pl.: villamos fűtőtest 

• fényhatás - pl.: gáztöltésű kisülőcsőben (fénycső) 

• kémiai - pl.: elektrolitba helyezett két fémpóluson kémiai jelenség játszódik le, vagy akkumulátor töltése 

• mágneses - pl.: árammal átjárt vezető közelébe mágnestűt helyezve annak elmozdulását figyelhetjük meg. 

A továbbiakban a gyakorlat szempontjából nagyon fontos és a villamos gépek tárgyalásához elengedhetetlenül 

szükséges legfontosabb mágneses jelenségekkel és hatásokkal foglalkozunk. 

1. Erőhatás két párhuzamos áramvezető között 

 

1.1.1. ábra 

Ha két párhuzamos áramvezetőben I1, ill. I2 áram folyik, akkor a vezetők között taszító- vagy vonzóerő lép fel 

(F1 és F2) az áramok irányától függően. Ellentétes áramirány esetén taszítás, azonos áramiránynál vonzás 

figyelhető meg. Kísérletileg kimutatható, hogy ezen erők azonos nagyságúak. Vákuum környezet esetén ez az 

erő egy bizonyos l [m] hosszra vonatkoztatva fordítottan arányos a vezetők d [m] távolságával és arányos az I1 

[A] és I2 [A] árammal és a vizsgált hosszal: 

 

, 

ahol μ0 a vákuum permeabilitása, értéke: 
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Mágneses jelenségek tárgyalásánál úgy gondolkodhatunk, hogy a vezetőben folyó áram kondicionálja a teret, 

azaz különleges, ún. mágneses állapotot hoz létre. Ezt az erőteret minőségileg a mágneses erővonalakkal, 

mennyiségileg a mágneses térerősség, a mágneses fluxus és a mágneses fluxussűrűség fogalmának 

bevezetésével írhatjuk le. 

2. Az áram mágneses tere 

 

1.2.1. ábra 

I1 árammal átjárt hosszú egyenes vezető közelébe próbatekercset helyezünk. A próbatekercs egy Ik állandó 

egyenárammal átjárt kör alakú zárt vezetőhurok, amelyre a kifeszített Ak felület igen kicsi. A tekercshez rendelt 

n normálisvektor a felületre merőleges, értelme a jobbcsavar (jobb kéz) szabály szerint van az Ik áramhoz 

rendelve. Tapasztalat szerint a próbatekercsre nyomaték hat. Ha a tekercs a rögzített P középpontja körül 

elfordulhat, akkor az 1.2.1. ábrán is látható semleges helyzetet veszi fel, amelyben a normálist n–el jelöltük és a 

rá ható nyomaték zérus. Ha a próbatekercset mindig az n normális irányába mozgatjuk, akkor az általa leírt – 

jelen esetben koncentrikus kör – pályát mágneses erővonalnak nevezzük. Definíció szerint az erővonal iránya 

megegyezik a próbatekercs normálisának irányával. Az erővonalak irányítása és az I1 áram iránya között a jobb 

kéz szabály teremt kapcsolatot. Az erővonalak alakja I1-től független és önmagukban zártak. 

3. A mágneses fluxussűrűség (mágneses indukció) 

A mágneses térbe helyezett próbatekercset P középpontja körül természetes helyzetéből elforgatva a 90°-os 

helyzetben kapjuk a legnagyobb nyomatékot, amely arányos a próbatekercs áramával és feszültségével. 
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1.3.1. ábra 

Az arányossági tényező neve mágneses indukció: 

 

Ezzel a kifejezéssel csak a mágneses tér egy adott P pontjának környezetére jellemző átlagos indukció értékét 

kapjuk meg. A P pont mágneses állapotát jellemző érték: 

 

Definíciószerűen az indukció iránya megegyezik a próbatekercs normálisának természetes helyzetben felvett 

irányával: 

 

Az indukcióvektor és az erővonalak között mennyiségi kapcsolatot is lehet definiálni (felületegységen 

merőlegesen áthaladó erővonalak száma). 

4. A mágneses fluxus 

Az A területű felületen merőlegesen áthaladó indukcióvonal számot mágneses fluxusnak vagy 

indukciófluxusnak, röviden egyszerűen csak fluxusnak nevezzük és Ф-vel jelöljük. 
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1.4.1. ábra 

Definíció szerint a mágneses fluxus: 

 

vagyis számértéke arányos az adott felületen áthaladó összes mágneses erővonalak számával. 

Az A felületet egy zárt görbére tetszőlegesen illeszthetjük. 

 

1.4.2. ábra 

A mágneses erővonalak zártak, tehát zárt felületre vett integráljuk zérus: 

 

Ha a mágneses tér homogén, valamint dA és B merőleges egymásra, akkor 

 

5. A mágneses térerősség 

Definíció szerint a mágneses térerősség: 
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 >[A/m] 

ahol  a permeabilitás és 

μ0 a vákuum permeabilitása (  ), 

μraz anyagjellemző ún. relatív permeabilitás. 

Számos anyagnál μr értéke 1 közeli szám, ezek az ún. para- és diamágneses anyagok: μr ≈1 para és diamágneses 

anyagok 

A villamos gépekben használatos ún. ferromágneses anyagoknál μrértéke 1-nél lényegesen nagyobb:  μr >>1 

ferromágneses anyagok 

A fenti definíció szerint tehát a H térerősség B-vel egyirányú. A mágneses erővonalkép a térerősség fogalmához 

is kapcsolható. 

6. A gerjesztési törvény 

A gerjesztési törvény segítségével a tér egy tetszőleges pontjában meghatározható a mágneses térerősség. 

 

1.6.1. ábra 

A gerjesztési törvény kísérletekkel viszonylag könnyen igazolható, de matematikailag nehezen vezethető le. 

Gondolatkísérletünkben tetszőleges zárt görbére illesztett A felületet I1,I2…I n áramszálak döfik át. A gerjesztési 

törvény értelmében a mágneses térerősség zárt görbére vett integrálja egyenlő az áramok előjeles összegével. 

 

A ∑Ii = Θ mennyiséget eredő gerjesztésnek hívjuk. Az eredő gerjesztés pozitív irányát és a körüljárási pozitív 

irányt (dl) a jobbkéz-szabály kapcsolja össze. 

6.1. A végtelen hosszú egyenes vezető mágneses tere 

Alkalmazzuk a gerjesztési törvényt egy végtelen hosszú egyenes vezető mágneses terének meghatározásához. 

Tapasztalat szerint a kialakuló tér hengerszimmetrikus, vagyis a vezetőtől r távolságra B mindenütt ugyanakkora 

értékű és merőleges mind r, mind I irányára, azaz az erővonalak koncentrikus körök. 
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1.6.1.1. ábra 

A gerjesztési törvényt egy r sugarú körre felírva: 

 

amiből 

 

vagy 

 

. 

Tehát a vezetőben folyó árammal egyenesen, míg a tőle való távolsággal fordítottan arányos a térerősség, illetve 

az indukció. 

7. Lorentz erőtörvénye 

A B homogén mágneses térbe helyezett I árammal átjárt egyenes vezetőre erő hat, melyet a vezető l hosszúságú 

szakaszára az alábbi összefüggés alapján határozhatunk meg. 

 

ahol l iránya I irányával megegyező. Ha l és B merőleges akkor F = B·I·l, ami a 2.1. fejezetben felírt képlettel 

azonos eredmény, hiszen I2 áram által az I1 áramot vezető huzalra, I1 irányra merőlegesen ható indukció: 
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. 

A Lorentz erőtörvény – ahogy majd később látni fogjuk– meghatározó jelentőségű az egyenáramú motorok 

működésében. 

8. Nyugalmi és mozgási indukció 

Az előzőekben az időben állandó mágneses tér viselkedését vizsgáltuk. Tekintsük most át az időben változó 

mágneses térre vonatkozó legfontosabb törvényszerűségeket. 

Az időben változó mágneses tér alapvető törvénye a Faraday-féle indukció törvény. E szerint, ha egy vezető 

által körülfogott mágneses fluxus az időben változik, akkor a vezető két vége között indukált feszültség lép fel. 

 

. 

Az indukciótörvény ellenőrzésére sokféle kísérlet állítható össze. Vegyünk pl. egy nagy tekercset és ennek a 

mágneses terében helyezzünk el forgathatóan egy kis vezető keretet. 

 

1.8.1. ábra 

A keret két végét kapcsoljuk pl. oszcilloszkópra. A tekercsre időben változó u(t) feszültséget kapcsolva 

vizsgáljuk a keretben fellépő ui(t) feszültséget. Ha u(t) koszinusz görbe szerint változik akkor ui(t) szinusz görbe 

szerint változik. Ha a keretet elforgatjuk, a kapott jel alakja hasonló az előbbihez, értéke azonban megváltozik, 

mégpedig a keretnek B irányra merőleges síkra vett vetületével arányosan. 

Az indukciótörvény megfogalmazásakor az egyes mennyiségek iránya közti kapcsolatot is rögzítették. 

ui és iránya a jobbkéz szabályával van összerendelve. A képletben szereplő negatív előjel a Lenz törvényt 

fejezi ki: az indukált feszültség által létrehozott áram olyan irányú, hogy az indukált feszültséget létrehozó 

változást gátolja. 

 

1.8.2. ábra 
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8.1. Mozgási indukció 

B = állandó indukciójú homogén mágneses térre merőlegesen helyezzünk el két párhuzamos vezetőt. 

 

1.8.1.1. ábra 

A vezetők végére kapcsoljunk feszültségmérőt és a vezetőket érintő és rájuk merőleges vezetődarabot 

mozgassuk v = állandó sebességgel. Azt tapasztaljuk, hogy a vezetők végén ui feszültség lép fel, mely arányos a 

mozgatás sebességével, az indukcióval és a vezetők távolságával 

 

Ez a jelenség a mozgási indukció. A két párhuzamos, a mozgó vezető és a mérőműszer zárt hurkot alkot. 

Miközben a vezető mozog, a hurok által bezárt fluxus változik. A mozgó vezető az időegység alatt l x·v felületet 

súrol, a vezető által közbezárt fluxus dt idő alatt dФ - vel változik (csökken): 

 

, azaz 

 

Formailag ugyanazt az egyenletet kaptuk, mint nyugalmi indukciónál. Nyugalmi indukciónál azonban a vezető 

és a fluxust létrehozó eszköz egymáshoz képest nyugalomban van és a fluxus változik az időben. A mozgási 

indukciónál pedig a vezető mozog, és az indukció jelensége akkor is észlelhető, ha a fluxus időben állandó. 

Nyugalmi indukció vezető nélkül is létrejön, mozgási indukcióhoz vezető jelenléte szükséges. 

9. Önindukció, önindukciós tényező 

A mágneses fluxus a 

 

definíció szerint egy A felületen áthaladó összes erővonalszámmal, míg a felületegységen áthaladó 

erővonalszám a gerjesztő árammal arányos. 
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Ahol az L arányossági tényezőt önindukciós tényezőnek nevezzük, mértékegysége a Henry /H/. 

Vizsgáljunk meg egy vezetőhurkot, amelynek kapcsaira időben változó nagyságú feszültséget szolgáltató 

generátort iktatunk. 

 

1.9.1. ábra 

A zárt áramkörben kialakuló i(t) áram időben változó B(t) mágneses teret, a vezetőn belül változó fluxust hoz 

létre, a vezetőben 

 

nagyságú feszültséget indukál. 

A jelenséget önindukciónak nevezzük. Az indukciós feszültség az előzőek alapján 

 

. 

N menetszámú tekercs esetén a vezetőre kifeszített A összefüggő felületet a tekercsben folyó I áram által 

létesített B indukcióvonalak jelentős része N-szer döfi át. Az A felülettel kapcsolódó fluxus az úgynevezett 

tekercsfluxus /ψ/ az egyes menetekkel kapcsolódó fluxusok algebrai összegeként számítható. 

 

Az egyes menetekkel kapcsolódó fluxus közel azonos, így ψ= N·Ф, a tekercs önindukciós tényezője pedig 

 

. 

Az indukált feszültség nagysága az 
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összefüggéssel számítható. 

10. Kölcsönös indukció, kölcsönös induktivitás 

 

1.10.1. ábra 

Az ábra szerinti elrendezésben i2 =0 és i1 áram hatására létrejövő indukcióvonalak egy része a 2. tekercsen is 

áthalad. Az 1. tekercs i1 árama által létrehozott fluxusnak a 2. tekerccsel kapcsolódó része Ф12 arányos az i1 

árammal Ф12 = L12·i1 , az L12 arányossági tényezőt kölcsönös induktivitási tényezőnek, röviden kölcsönös 

induktivitásnak nevezzük. 

Az áram változásakor a 2. tekercsben indukált feszültség 

 

Ha i1 =0 és i2 nem nulla, akkor az 1. tekerccsel ψ21 = L21·i2 tekercsfluxus kapcsolódik és az indukált feszültség 

 

Bebizonyítható, hogy L12=L21. 

Ha a két tekercset sorba kapcsoljuk, akkor i1=i2=i. Az u1 eredő indukált feszültség négy összetevőből áll: az 

 és  önindukciós feszültségek összeadódnak. Ehhez pozitív (illetve negatív) előjellel 

adódik hozzá a  kölcsönös indukcióból származó feszültség, ha a két tekercs mágneses tere erősíti 

(illetve gyengíti) egymást: 

 

. 

A kölcsönös indukció jelenségén alapszik a transzformátorok működése. 
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11. A mágneses tér energiája 

Tapasztalati tény, hogy egy L induktivitású tekercs mágneses energiát képes tárolni. Egy L induktivitású, R 

ellenállású tekercsre u feszültséget kapcsolva a Kirchhoff hurokegyenlet 

 

alakú. Az egyenlet mindkét oldalát formálisan i·dt-vel beszorozva: 

 

összefüggés az áramkör energiaegyensúlyát mutatja. 

Itt 

– u·i·dt – a termelő által a tekercsnek dt idő alatt átadott energia 

– i2·R·dt – dt idő alatt hővé alakuló energia (a vezeték ohmikus ellenállásán) 

– i·dψ – a tekercs mágneses terében tárolt energia. 

A mágneses térben a t idő alatt felhalmozott energia: 

 

Bevezetve a térfogategységben tárolt mágneses energia, vagyis az energiasűrűség fogalmát, a H és B 

mennyiségekkel is kifejezhetjük a mágnese tér energiáját 

 

, 

ahol V jelenti a térfogatot. Megjegyzendő, hogy az összefüggés csak olyan térben érvényes, ahol ún. 

ferromágneses anyag nincs jelen. 

12. Mágneses tér anyagban 

Már megismertük a B és H közti kapcsolatot, a B = μ0·μr·H összefüggést. Az összefüggésben µr a relatív 

permeabilitás, amely egy dimenzió nélküli szám, amely megmutatja, hogy hányszorosára nő a permeabilitás az 

anyag jelenlétében a vákuumhoz viszonyítva. Az ún. dia- és paramágneses anyagokban µr≈1, az 

elektrotechnikában fontos szerepet játszó ferromágneses anyagokban µr>>1, 100-1000, sőt esetenként ennél is 

nagyobb, de értéke függ H értékétől. 

Egy vas típusú (ferromágneses) anyag viselkedését a mágneses térben a B-H jelleggörbe, az ún. mágnesezési 

görbe mutatja. A mágnesezési görbét kísérleti úton is meg lehet határozni. A ferromágneses anyagok jellegzetes 

mágnesezési görbéje látható az alábbi ábrán: 
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1.12.1. ábra 

A ferromágneses anyagok mágnesezésekor az O pontból az A felé haladva, azaz a térerősséget pozitív irányban 

növelve az ún. első mágnesezési, vagy szűzgörbét kapjuk. Az A pontból a H-t csökkentve nem az eredeti 

útvonalon jutunk vissza. A H térerősséget periodikusan változtatva az ábrán látható centrálisan szimmetrikus ún. 

hiszterézis görbét kapjuk. A görbe nevezetes pontjai: a Br remanens indukció, a Bt telítési indukció és a Hc 

koercitív térerősség. 

A ferromágneses jelenséget az atommag körül keringő elektronok által képviselt elemi köráramok (elemi 

iránytűk, idegen elnevezéssel domének) segítségével magyarázhatjuk meg. Külső tér hatására ezek a köráramok 

a tér nagyságától függően rendeződnek, egy irányba állnak be. A köráramok által keltett mágneses tér a külső 

térhez hozzáadódik, μr -szeresre növeli azt. Ha az elemi köráramok mind beálltak a külső tér hatására, az anyag 

telítődött, további erőtér növelés hatására csupán a B = μo·H egyenletnek megfelelően nő az anyagban a 

mágneses indukció. 

Az 1.12.1. ábra szerinti periodikus térerősség változtatás alkalmával a vasanyag periodikus átmágnesezése nem 

veszteségmentes, tapasztalati tény, hogy a vas melegszik. Egy mágnesezési ciklus során elveszett energia a 

hiszterézis görbe által körbezárt területnek felel meg. Ezt nevezzük hiszterézis veszteségnek. 

A váltakozó áramú gépek szerkezetében fontos szerepet játszó ferromágneses anyagokban azonban a 

veszteséget az ún. hiszterézisveszteség és az örvényáramú-veszteség együttesen okozza, a két veszteséget együtt 

vasveszteségnek nevezik. Az előbbi a frekvenciával, az utóbbi a frekvencia négyzetével arányos. 

12.1. Alkalmazási példák 

12.1.1. Egyenes tekercs (szolenoid) 

Határozzuk meg egy egyenes tekercs más néven szolenoid önindukció együtthatóját. Amennyiben a tekercs 

hossza jelentősen meghaladja a tekercs átmérőjét, akkor a tekercs belsejében az erővonal-sűrűség, azaz a 

mágneses térerősség jóval nagyobb, mint a tekercsen kívül. Ilyenkor a tekercs belsejében a mágneses tér 

közelítőleg homogénnek tekinthető. 
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1.12.1.1.1. ábra 

Az eddigi megállapítások felhasználásával a gerjesztési törvény az A-B-C-D-A négyszög mentén 

 

ahol N a menetszám, I a tekercsben folyó áram, 1 a tekercs hossza. 

Így 

 

és 

 

, 

valamint a fluxus 

 

Így az önindukciós együttható: 

 

. 

Az összefüggés jól mutatja, hogy a tekercs geometriája kevésbé, míg a menetszáma jelentősen képes 

befolyásolni az induktivitást, azonban döntő jelentőségű a tekercs belsejében lévő anyag permeabilitása. 
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12.1.2. Depréz-rendszerű műszer 

A Depréz-rendszerű mutatós műszereket egyenfeszültség vagy egyenáram mérésére használják. Az ábra mutatja 

a műszer elvi vázlatát. 

 

1.12.1.2.1. ábra 

A mérőmű hengeres furatában lágyvasból készült körhenger van, melynek palástján helyezkedik el az áramot 

vezető tekercs. A tekercs tengelyéhez van rögzítve a műszer mutatója. Spirálrugó biztosítja, hogy árammentes 

állapotban a mutató kitérése 0 legyen. Ha a légrésben az indukció értéke B, a tekercs tengelyirányú hossza 1, 

menetszáma N és a tekercsben I áram folyik, akkor a tekercs felületén fellépő erő 

 

Állandósult állapotban a rugóerő által kifejtett Mr nyomaték megegyezik az elektromágneses erő Me 

nyomatékával. 

 

 

így, 

 

ahol α a mutató szögelfordulása. Mivel a műszer forgórészén a mérendő áram folyik keresztül, ennek 

középértéke, vagyis az egyszerű középérték olvasható le a skálán. Amennyiben a Depréz-rendszerű műszerrel 

szinuszos váltakozó áramot vagy –feszültséget akarnak mérni, akkor a műszert ki kell egészíteni egy ún. 

egyenirányítóval, amely a váltakozó jelet egyenirányítja, s az így kapott jelet kell a Déprez-műszerre kapcsolni. 

A műszer ebben az esetben az egyenirányított jel egyszerű középértékét, azaz az eredeti jel abszolút 

középértékét érzékeli, azonban a skálája a jel négyzetes középértékének, azaz az effektív értéknek megfelelően 

készül. 

12.1.3. Lágyvasas műszer 
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1.12.1.3.1. ábra 

A mérőmű két fő egységből áll. Az állórész egy viszonylag nagy méretű tekercs, ezen folyik át a mérendő áram. 

Az áram mágneses teret gerjeszt a tekercs belsejében, amely felmágnesezi a tekercsbe kissé benyúló, 

excentrikusan csapágyazott vaslemezkét. A felmágnesezett vaslemez és a tekercs mágneses erőtere között 

erőhatás lép fel, ennek következtében a vaslemez tengelye körül elfordul, s vele a hozzá rögzített mutató is. Az 

elfordulás mértéke a vaslemezre ható erőtől függ, ezt viszont a tekercsben lévő mágneses indukció és a 

vaslemez mágnesezettsége szabja meg. Végül is mindegyik a tekercsben folyó áramtól függ, így a műszer 

mutatójának kitérése közelítőleg az áram négyzetével arányos. 

A műszer kitérése független a tekercsben folyó áram irányától. Váltakozó áram esetén a vaslemez és a mutató 

tehetetlenségénél fogva nem képes követni a minden pillanatban változó erőhatást. A kitérés az erőhatások 

középértékének felel meg. Mivel a váltakozó áram négyzetének közepes értéke az effektív áramerősség 

négyzete, a lágyvasas műszer kitérése az effektív értéktől függ. 

12.1.4. Elektrodinamikus műszer 
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1.12.1.4.1. ábra 

Működési elve részben hasonló a Depréz-rendszerű műszerek működéséhez. A mutató itt is a forgó tekercshez 

rögzített, ez a tekercs azonban nem egy állandó mágnes erőterében, hanem egy másik, rögzített tekercs 

erőterében fordul el. Megfelelő kialakítással biztosítható, hogy a forgó tekercsre ható nyomaték arányos legyen 

az álló és a forgó tekercs áramainak a szorzatával. E nyomaték hatására a forgó tekercs a hozzárögzített 

mutatóval rugó ellenében elfordul. A műszer mutatójának a kitérése tehát a két tekercs áramának a szorzatával 

arányos. A két tekercset sorba kapcsolva a kitérés az áram négyzetével lesz arányos. 

Az elektrodinamikus műszer legfontosabb felhasználási területe a teljesítménymérés. 

 

1.12.1.4.2. ábra 

A műszer egyik tekercsére a feszültséggel, a másikra az árammal arányos jelet kapcsolva – effektív értékek 

esetén – a hatásos teljesítménnyel arányos kitérést kapunk. Meddő teljesítmény méréséhez a feszültségtekercs 

áramát a vizsgált feszültséghez képest 90°-os fáziseltérésbe kell hozni. Ez pl. induktív feszültségelőtéttel 

oldható meg. 
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2. fejezet - Villamos töltés, villamos 
tér 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Értelmezni a villamos tér jellemzőit és a legfontosabb összefüggéseket; 

• Saját szavaival elmagyarázni a Coulomb törvényt és a Gauss tételt; 

• Értelmezni a villamos feszültséget és potenciált. 

A villamos töltés és a villamos tér egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A jegyzet bevezetőjében láttuk, hogy a 

villamos jelenségek oka az atomon belül található egyes részecskék villamos tulajdonsága. Az atom fő 

alkotóelemei közül az atommagban található proton pozitív, míg, a Bohr-féle atommodell szerint, az atommag 

körül keringő elektron pontosan ugyanakkora negatív töltéssel rendelkezik. 

Villamos tér önmagában, a mágneses tér jelenléte nélkül csak akkor létezik, ha időben nem változik. 

Nyugvó villamos töltések által létrehozott villamos teret statikus villamos térnek nevezzük. A statikus villamos 

tér időben nem változó villamos tér. 

1. Coulomb-törvény 

A villamos töltések egymásra erővel hatnak. Az azonos töltések taszítják, a különneműek vonzzák egymást. Egy 

 és egy  nagyságú, pontszerű töltés között ható erő nagysága kiszámítható Coulomb törvénye szerint: 

 

2.1.1. ábra 

 

ahol ε a permittivitás, amely 2 tényező szorzata: 

 

ε0 a vákuum dielektromos tényezője vagy más néven a vákuum permittivitása és εr pedig az anyagra jellemző 

relatív permittivitás. 

A statikus villamos tér örvénymentes, potenciálos, konzervatív erőtér. 



 Villamos töltés, villamos tér  

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A statikus villamos teret a Maxwell-egyenletek, illetve az azokból származtatott egyenletek írják le. A statikus 

villamos teret a villamos tér térjellemzői, a villamos térerősség és a villamos eltolási vektorok jellemzik. 

Munkavégző képessége szempontjából a statikus villamos tér (és csak az) viszonylagos módon jellemezhető 

még a potenciál segítségével is. 

A statikus villamos tér tárgyalásával az elektrosztatika tudományága foglalkozik. 

A statikus villamos tér csakúgy, mint a villamos tér egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy erőhatást gyakorol a 

benne elhelyezkedő villamos töltésekre. A villamos tér E [V/m] villamos térerősség vektorral jellemzett 

pontjába helyezett Q töltésre ható F erő: 

 

Az erő nagysága arányos a térerősséggel és a töltés nagyságával. Pozitív töltésre a térerősséggel megegyező 

irányú, negatív töltésre azzal ellentétes irányú erő hat a villamos térben. 

2. Gauss-tétel 

Az elektrosztatika Gauss-tétele a statikus villamos tér forrásosságát kifejező Maxwell-egyenlet (kiegészítő 

egyenlet). 

Az elektrosztatika Gauss-tétele értelmében a villamos térben tetszőlegesen felvett zárt felületre integrálva a 

villamos eltolási vektort, az egyenlő a zárt felület által bezárt térrészben levő összes villamos töltéssel. A 

villamos eltolási vektor és az elemi felület vektorok skaláris szorzatát kell képezni. 

 

2.2.1. ábra 

Az elektrosztatika Gauss-tétele a statikus villamos tér forrásos tulajdonságára utal és megadja, hogy a térben 

tetszőlegesen felvett zárt felületre integrálva a villamos eltolási vektort – az eltolási vektorok és a 

felületvektorok skaláris szorzatát képezve – a zárt felület által körülvett térrészben levő összes töltéssel egyenlő. 
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ahol D az eltolási vektor. A villamos eltolási vektor a villamos tér adott pontjában a tér töltésszétválasztó 

képességét adja meg. A villamos eltolás a villamos teret az azt kitöltő közegtől (anyagtól) függetlenül jellemzi. 

 

3. A feszültség származtatása 

A statikus villamos tér konzervatív, örvénymentes, potenciálos erőtér, amelyben a zárt útvonalon végzett munka 

zérus. A villamos erőtér a benne mozgó töltött részecskékre erőt gyakorol, tehát rajtuk munkát végez. A 

villamos erőteret a töltött testeken végzett munkájával, célszerűbben a fajlagos (egységnyi töltésen végzett) 

munkájával is jellemezhetjük. Ez a fajlagos munka a villamos feszültség. 

 

2.3.1. ábra 

 

Ha a villamos térben kijelölünk egy 0 vonatkoztatási pontot (referenciapont), akkor a tetszés szerinti helyen 

felvett 1 és 2 jelű pontok közötti feszültség független az úttól. Ezért 
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, 

ahol  és  feszültségek rendre az 1 és 2 pontoktól a referenciapontig mért vagy számított 

feszültségek, amelyeket potenciáloknak nevezünk. Minthogy a referenciapont tetszés szerinti, de mindig meg 

kell adni, megállapodunk abban, hogy a potenciáloknál csak a kezdőpontot jelöljük meg. Ezért bevezetjük az 1 

és 2 pontban az U1 ill. U2 potenciál jelölést. Így az előző egyenlőség: 

 

. 

Tehát a sztatikus villamos térben a feszültség potenciálkülönbséggel egyenlő. 

4. Kapacitás, kondenzátor 

Homogén szigetelő közegben (anyagban), egymás környezetében elhelyezkedő két vezető anyagú test 

kapacitása az egységnyi feszültség hatására a vezető testeken szétváló villamos töltés mennyiségét adja meg. Az 

ilyen elrendezést kondenzátornak szokás nevezni. 

 

2.4.1. ábra 

 

ahol „A” a felületek nagyságát, d a távolságát jelenti. 

Amennyiben a kondenzátorokat villamosan párhuzamosan kapcsoljuk, akkor ezek eredőjét az alábbi módon 

határozhatjuk meg: 

 

Soros kapcsolás esetén az eredő: 
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Villamos gépek 

A villamos gépek – mint általában a gépek – energiát alakítanak át, ezért szokás a villamos gépeket 

enegiaátalakító berendezéseknek is nevezni. A villamos energiaátvitel és elosztás általános elterjedése a 

transzformátornak köszönhető, amellyel adott feszültségű váltakozó áramú villamos teljesítmény, az elosztás 

számára kedvezőbb más feszültségű, azonos frekvenciájú teljesítménnyé alakítható át. A transzformátorok tehát 

villamos energiából villamos energiát képeznek, a forgó villamos gépek többnyire mechanikai energiát 

alakítanak át villamos energiává vagy fordítva. 
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3. fejezet - Transzformátorok 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Elmagyarázni a transzformátorok szerkezetét, működését; 

• Értelmezni a legfontosabb működési összefüggéseket; 

• Felrajzolni a villamos helyettesítő kapcsolást és ez alapján értelmezni a különböző üzemállapotokra 

vonatkozó vektorábrákat; 

• Saját szavaival meghatározni a drop fogalmát. 

• Saját szavaival megfogalmazni, hogy mikor van szükség a transzformátorok párhuzamos üzemére. 

• Saját szavaival megfogalmazni a párhuzamos üzem feltételeit. 

• Saját szavaival megfogalmazni a takarékkapcsolású transzformátorok működését, alkalmazásának előnyeit és 

hátrányait. 

• Saját szavaival megfogalmazni a mérőtranszformátorok működését, alkalmazási lehetőségeit. 

A „transzformátor” elnevezés, annak zárt vasmaggal készített alakja és párhuzamos kapcsolhatóságának 

felfedezése magyar mérnökök: Bláthy, Déri és Zipernowszky nevéhez fűződik. Szabadalmuk alapján 1885-ben 

a Ganz gyár kezdi gyártani a transzformátorokat és ezzel indul meg a villamos energia alkalmazásának rohamos 

fejlődése is, mivel a transzformátorok segítségével a termelés, elosztás és felhasználás feszültségszintje az 

igényeknek és céloknak legmegfelelőbben választható meg. 

A transzformátorokat a műszaki élet legkülönbözőbb területein használják. Alkalmazásukkal a villamos energia 

jellemzőit (feszültségét, áramerősségét, néha fázisszámát) változtatják meg. Azokat a transzformátorokat, 

amelyek a villamos energia átvitelében vesznek részt, gyűjtőnéven „erőátviteli” transzformátoroknak nevezzük. 

 

3.1. ábra 
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Természetesen a műszaki élet egyéb területein is használnak transzformátorokat, pl. elektronika, 

távközléstechnika, biztonságtechnika stb. Az alkalmazás célja nagyon változó: feszültség, áram vagy 

impedancia átalakítása lehet a cél. 

1. Egyfázisú transzformátorok 

A transzformátorok működését az egyfázisú transzformátorok esetén vizsgáljuk. A transzformátorok működési 

elve a Faraday féle indukción alapszik, emlékeztetőül: 

 

. 

A transzformátorok legfontosabb szerkezeti eleme a vasmag és az ezen elhelyezett egy vagy több tekercs. 

A transzformátor vasmagját általában lemezelten készítik, hogy csökkentsék az örvényáramú veszteséget 

(vasveszteség = örvényáramú + hiszterézis veszteség). A vasmag kialakítása szerint létezik 

• mag 

• láncszem 

• köpeny 

típusú transzformátor. 

Tápláljuk a transzformátor tekercsét időben szinuszos lefolyású, f frekvenciájú váltakozó árammal. A 

gerjesztőáram hatására a vasmagban jó közelítéssel olyan mágneses tér keletkezik, amelynek indukciója a 

vasmag egész keresztmetszetén állandó, de nagysága állandóan változik. 

 

3.1.1. ábra 

A fenti ábrában Φ0 az ún. főfluxus, ΦS1és ΦS2 a primer és szekunder tekercsen valamint a levegőn keresztül 

záródó ún. primer és szekunder szórt fluxus. 

Az energiaáramlás szempontjából nézve primer tekercsnek nevezzük azt az oldalt, ahova az energiát betápláljuk. 

Szekunder tekercs az, ahonnan az energiát elvezetjük a fogyasztó/terhelés (Zt) táplálása érdekében. 

Határozzuk meg a transzformátor tekercseiben indukálódó feszültséget: 

 



 Transzformátorok  

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az indukciótörvényt felhasználva: 

 

Az indukált feszültség maximuma: 

 

 

Azaz az indukált feszültség az N1 és N2 menetű tekercsekben: 

 

 

A menetszámáttétel nem más, mint a menetszámok aránya: 

 

Az indukált feszültségek aránya megegyezik a menetszámáttétellel. Ezt hívjuk feszültségáttételnek: 

 

Ezt az áttételt üresjárásban mérve: 

 

Az ún. áramáttétel a feszültségáttétel reciproka: 
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Az impedanciaáttétel: 

 

1.1. Egyfázisú transzformátor szerkezete 

Az alábbi ábra a hagyományos, kéttekercses transzformátorok kialakítását mutatja, külön oszlopon helyezkedik 

el a primer és a szekunder tekercs. 

 

3.1.1.1. ábra 

A villamos energia átvitelére – mint ismeretes – majdnem kizárólag háromfázisú feszültségrendszert 

használnak. Az erőátviteli transzformátorok ezért rendszerint háromfázisú kivitelben készülnek. Háromfázisú 

teljesítmény transzformálása három egyfázisú transzformátorral is megoldható. A három egyfázisú 

transzformátorból álló gépcsoport azonban drágább és rosszabb hatásfokú az egy egységben épített háromfázisú 

transzformátornál. Igen nagy teljesítmény transzformálásához mégis egyfázisú transzformátorokat alkalmaznak, 

mivel a szállíthatóság (pl. vasúti űrszelvény) korlátozza az egy egységben megépíthető transzformátor méretét. 

1.2. Helyettesítő kapcsolási vázlat 

Az alábbi ábra mutatja a transzformátorok villamos helyettesítő kapcsolási képét. Ez egy műkapcsolás, 

amelyhez a transzformátor tényleges fizikai folyamataitól való elvonatkoztatással jutunk. A helyettesítő 

kapcsolási vázlat ellenállások és reaktanciák kombinációja, amely bizonyos elhanyagolásokkal úgy viselkedik, 

mint az erőátviteli transzformátor állandósult állapotban. 
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3.1.2.1. ábra 

A helyettesítő kapcsolásban szereplő elemek jelentése: 

• R1, R2: primer, illetve szekunder tekercs ohmikus ellenállása 

• XS1, XS2: primer, illetve szekunderoldali szórási reaktancia 

• R0: vasveszteséget szimbolizáló ellenállás 

• X0: a főfluxust szimbolizáló reaktancia 

• Zt: terhelő impedancia 

A vessző (’) jelentése: szekunder oldali mennyiségek átszámítása/redukálása a primer oldalra az áttétel (a) 

figyelembe vételével (pl. R’2= a2 R2) 

A helyettesítő képben szereplő mennyiségek egymáshoz viszonyított aránya a következő (tájékoztató adatok): 

R1: R2: XS1: XS2: X0 : R0= 1 : 1 : 2 : 2 : 1000 : 10000 

Vizsgáljuk meg a transzformátorok működését különböző üzemállapotban: üresjárásban, névleges terhelésnél és 

rövidzár esetén. 

1.3. Üresjárás 

Üresjárás esetén a transzformátor szekunder kapcsaira nem kapcsolunk terhelést, így a szekunder tekercsben 

nem folyik áram. Az egyszerűsített helyettesítő kép a 3.1.3.2. ábrán, az üzemállapotra jellemző vektorábra a 

3.1.3.1. ábrán látható. 

 

3.1.3.1. ábra 
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3.1.3.2. ábra 

A vektorábra felrajzolásához, illetve értelmezéséhez az alábbi összefüggések szolgálnak segítségül: 

Üresjárás esetén:  cosφ ~ 0,1 

 

ahol: 

• U1: primer kapocsfeszültség 

• Iv: üresjárási áram wattos komponense 

• Im: üresjárási áram meddő komponense 

• I0: üresjárási primer áram 

• φ0: üresjárási fázisszög (cos φ0 üresjárási teljesítménytényező értéke:~ 0,1 ) 

• UR1: primer tekercs ellenállásán eső feszültség 

• US1: primer tekercs reaktanciáján eső feszültség 

• Ue: főfluxus által indukált feszültség 

A főfluxus által indukált feszültséget úgy kapjuk meg, hogy az U1 primer kapocsfeszültségből levonjuk az 

üresjárási áram által a primer tekercs ellenállásán és szórási reaktanciáján okozott feszültségeket. Az ohmos 

feszültség fázisban van az üresjárási árammal, a szórt fluxus által indukált feszültség pedig negyed periódussal 

siet (induktív feszültség). 

1.4. Terhelés 

Terheléskor a szekunder kapcsokra fogyasztókat kapcsolunk. A fogyasztókon és a szekunder tekercsen keresztül 

megindul az I2 szekunder áram, illetve a helyettesítő kapcsolási vázlat redukált szekunder tekercsén keresztül az 

I2’ redukált szekunder áram. Nagyságát és fázisát a fogyasztók szabják meg. A fogyasztók általában wattos és 

meddő teljesítményt is fogyasztanak. Ezért I2 , illetve I2’ általában késik a szekunder kapocsfeszültség mögött. 

Az üzemállapotra jellemző egyenletek: 
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A terhelt transzformátor I1 primer árama nagyobb, mint az I0 üresjárási primer áram és más a fázisa. Ezért 

megváltoztak a primer áram által a primer tekercs ellenállásán és szórási reaktanciáján okozott feszültségesések 

is: 

 

Ezért változatlan U1 primer kapocsfeszültség esetén kis mértékben megváltozik Ue is. 

 

Rövidebben jelölve: 

 

A redukált szekunder kapocsfeszültség: 

 

Rövidebben jelölve: 

 

Névleges terhelés esetén az érvényes vektorábra a fentiek alapján az alábbi ábrán látható: 

 

3.1.4.1. ábra 
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1.5. Rövidzárás 

A rövidzárási állapot az üresjárásival ellentétes szélső terhelési állapot. A szekunder kapcsokat rövidre zárjuk, 

de ez az állapot nem üzemszerű állapot! Hosszú ideig nem tartható fent, mert a tekercsekben folyó áramok 

erőssége 10-25-szor nagyobb, mint névleges terhelés esetén. Ez az állapot a transzformátor tönkremenetelét 

okozhatja ezért különböző védelmeket (pl. megszakítók, olvadó biztosítók) kell beépíteni. A lekapcsolásnak 

olyan rövid idő alatt kell megtörténnie, hogy a tekercsek ne égjenek el a rövid lekapcsolási idő alatt (nincs 

idejük felmelegedni). A primer, illetve szekunder árammal arányosan megnőnek azonban a szórt fluxusok. A 

szórt fluxusok nagy mechanikai erőt fejtenek ki a tekercsekre a rövidzárási állapotban, ezért a mechanikai 

méretezésnél ezt figyelembe kell venni. Az üzemállapotban érvényes helyettesítő kép az alábbi ábrán látható: 

 

3.1.5.1. ábra 

Rövidzárás esetén az alábbi összefüggések érvényesek: 

 

A fentiek alapján a rövidzárásban érvényes vektorábra: 
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3.1.5.2. ábra 

1.6. Drop (százalékos rövidzárási feszültség) 

A drop vagy százalékos rövidzárási feszültség az erőátviteli transzformátorok adattáblájáról leolvasható fontos 

műszaki paraméter, értékét a gyártómű méréssel határozza meg. 

A transzformátor szekunder kapcsait rövidre zárva, azt a primer feszültséget, amelynél a primer tekercsben a 

névleges primer áram (I1n) folyik, rövidzárási feszültségnek nevezzük: 

U1z = I1n Zz, 

természetesen ilyenkor a szekunder tekercsben is a névleges szekunder áram (I2n) folyik. A rövidzárási 

feszültségnek a névleges primer feszültséghez viszonyított értéke a drop, vagy százalékos rövidzárási feszültség: 

 

A drop kiszámításával a transzformátor maximális terhelési értékét lehet meghatározni. 

A drop tehát a rövidzárási feszültségnek a névleges primer feszültséghez viszonyított értéke százalékos értékben 

kifejezve. A rövidzárási mérés a rövidzárási feszültség és a tekercs veszteség meghatározására szolgál. 

Amennyiben egy transzformátor terhelését növelni kívánjuk, akkor figyelembe kell venni a dropot, mert a kis 

drop értékű transzformátor túlterhelődik, melegszik és tönkremegy. Ezért általában a transzformátorokat úgy 

méretezik, hogy még maximális terhelés esetén is legyen 10-20% -os tartaléka. 

2. Háromfázisú transzformátorok 

Erőátviteli transzformátorokat tekintve a háromfázisú transzformátoroknak nagyobb a jelentősége, mint az 

egyfázisúaknak, mivel a villamos energia termelése, elosztása és felhasználása – a gazdasági előnyök miatt – 

túlnyomórészt háromfázisú rendszerrel történik. Az alábbi ábrákon példaként néhány tipikusnak mondható 

szerkezeti felépítésű és kapcsolású transzformátor látható. 
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3.2.1. ábra 

 

3.2.2. ábra 

Az erőátviteli transzformátorok leggyakrabban ún. magtípusú kivitelben készülnek. A primer, illetve a 

szekunder tekercseket a vasmag három oszlopára fűzik fel, hengeres tekercselrendezésben. A három fázistekercs 

kapcsolható háromszögbe (delta), csillagba és ún. zegzugba. Ugyanannak a transzformátornak más kapcsolású 

lehet a nagyobb feszültségű tekercsrendszere és más a kisebb feszültségűé. A nagyobb feszültségű tekercseket 

vagy csillagba, vagy háromszögbe kapcsolják, a kisebb feszültségű tekercseket pedig csillagba, háromszögbe 

vagy zegzugba. A gyakorlatban előforduló kapcsolások: csillag-csillag, csillag-zegzug, csillag-háromszög és 

háromszög-csillag. Könnyen belátható, hogy az egyes kapcsolások esetén a primer vonali feszültséghez képest a 

megfelelő szekunder vonali feszültség eltérő fázisú lesz. Például a csillag-csillag kapcsolású transzformátor 

nagyobb feszültségű oldalán a pozitív irányok ellentétesek a kisebb feszültségű oldal pozitív irányaival (a két 

feszültség éppen ellenfázisban van, azaz 180º-os a fáziseltérés). Ha a nagyobb vonali feszültséget az óra 

nagymutatójának, a kisebbet pedig a kismutatójának képzeljük, akkor a nagymutató a 12-esre, a kismutató pedig 
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a 6-osra mutat. Az energetikában az ilyen transzformátort 6 órásnak mondják és a szabványos kapcsolási 

csoport jelölése: Yy6. (A nagybetű a nagyobb feszültségű oldalra, a kisbetű a kisebb feszültségűre vonatkozik.) 

Szokásos kapcsolási csoportok: Yz5, Yd5, Dy5. 

2.1. Csillag-csillag kapcsolású transzformátor 

A primer oldalon nincs „0” vezető (szabványos nagyfeszültségű rendszerek). A kiegyenlítő áram a 

fázistekercseken keresztül tud folyni oly módon, hogy mindegyik üresjárási áramhoz hozzáadódik a kiegyenlítő 

áram egy-egy harmada. 

A primer fázis tekercsben a szükséges gerjesztő áramon kívül még a kiegyenlítő áram egy-egy harmada is 

folyik, melyek minden fázistekercsben azonos fázisúak. Ezek az áramok a szabályos (szimmetrikus) 

háromfázisú fluxuson felül minden oszlopban azonos fázisú fluxust gerjesztenek. A fluxusok azonos fázisa azt 

jelenti, hogy irányuk mindhárom oszlopban felfelé, majd egy fél periódus idő múlva lefelé mutat. 

2.2. Háromszög kapcsolású transzformátorok 

A háromoszlopos transzformátorok vasmagjában fellépő azonos fluxusok feszültséget indukálnak az egyes 

fázistekercsekben. Ezek a feszültségek azonos fázisúak, akárcsak az őket indukáló fluxusok, ezért 

szuperponálódnak (megváltoztatják a fázis feszültségeket, fázisát, jelleggörbe alakját). Ezért a járom fluxusok 

hatásának kiküszöbölésére a járommenetek alkalmasak. Alkalmazásukkal az oszlopokban folyó fő fluxusok 

összege minden pillanatban zérus. Hatásukra a járommenetekben olyan áram kering, amelyeknek gerjesztése az 

indukáló fluxusok ellen hat. Ezért az azonos fázisú fluxusok elhanyagolhatóan kicsinyek lesznek. A háromszög 

kapcsolású tekercselés önmagában úgy záródik, hogy mindhárom oszlopot azonos menetszámmal és értelemben 

járja körül. Hatása ezért olyan, mint a járommeneteké. Az egyfázisú (azonos fázisú, zérus sorrendű) fluxusok 

elhanyagolhatóan kicsinyek, ha a transzformátor bármelyik tekercselése háromszög kapcsolású. A háromszög 

kapcsolású tekercselésen belül kering az az áram, amelynek gerjesztése az azonos fázisú fluxusokat lerontja. 

3. Transzformátorok párhuzamos üzeme 

Ha adott teljesítmény átvitelére egy transzformátor nem elegendő, akkor több transzformátort kapcsolunk 

párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy a transzformátorok a teljesítményt közös primer hálózatról veszik fel és 

közös szekunder fogyasztórendszerre adják le. 

 

3.3.1. ábra 
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A párhuzamos kapcsolást, illetve a párhuzamos üzemet az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén 

tekinthetjük kifogástalannak: 

Párhuzamos üzemhez az alábbiaknak kell teljesülni: 

1. Nincs kiegyenlítő áram a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok között, 

2. Terhelés a transzformátorok között névleges teljesítményeik arányában oszlik meg. 

Ezek a feltételek akkor teljesülnek ha: 

1. Primer és szekunder névleges feszültségek megegyeznek, azonos az áttétel (aI = aU ) 

2. Fázisfeszültségek azonos fázisúak (kapcsolási csoport azonos) 

3. A transzformátorok százalékos rövidzárási feszültségei egyenlők (azonos drop) εI = εU 

Könnyen belátható, hogy az azonos áttétel és azonos kapcsolási csoport azért szükséges, hogy a két 

transzformátor között terheletlen állapotban kiegyenlítő áram ne jöhessen létre. A kiegyenlítő áram káros, mert 

csökkenti az „üresjárási” szekunder kapocsfeszültséget és terheli, károsan melegíti a transzformátorokat. 

4. Párhuzamosan kapcsolt transzformátorok 
terheléseloszlása különböző drop esetén 

Ha a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok rövidzárási feszültségei nem egyenlők, akkor a 

terhelésmegoszlás egyenlőtlen. A nagyobb rövidzárási feszültségű transzformátor még nincs kihasználva, 

leterhelve, amikor a másik már névleges áramával van terhelve. A terhelés tovább már nem növelhető, mert a 

kis ε-ú transzformátor túlterhelődik. A nagy rövidzárási feszültségű transzformátor árama az ábrából a hasonló 

háromszögek segítségével számítható. Párhuzamos üzemben csak olyan egységek alkalmazhatók, amelyeknek 

rövidzárási feszültségei +/- 10% tolerancián belül – egyenlők. 

 

3.4.1. ábra 

 

5. Különleges transzformátorok 
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Kialakításuk és felhasználásuk miatt léteznek a hagyományos szerkezetű és felhasználású transzformátoroktól 

eltérő megoldású berendezések is, ezeket nevezzük különleges transzformátoroknak. 

5.1. Takarékkapcsolású transzformátorok 

A takarékkapcsolású transzformátor a váltakozó áramú teljesítmény transzformálására alkalmas legegyszerűbb 

szerkezet. Az eddig megismert kéttekercses transzformátorral összehasonlítva nevezhetnénk egytekercses 

transzformátornak is. A feszültségáttétel a kéttekercses transzformátorhoz hasonlóan: 

 

Elvi kapcsolását mutatja az alábbi ábra: 

 

3.5.1.1. ábra 

Előnyök: 

1. kisebb tekercs- és vasveszteség (mivel a közös menetszámú tekercsrészben a primer és szekunder áram 

különbsége folyik: I2 – I1), 

2. kisebb méret és súly, 

3. egyfázisú és háromfázisú szabályozó transzformátorokként is használhatók. 

Hátrányok: 

1. galvanikus kapcsolat a primer és szekunder tekercs között (biztonsági célú leválasztásra tilos felhasználni!), 

2. amennyiben szakadás lép fel az N2 –nél, akkor U2 = U1 (életveszélyes lehet!), 

3. rövidzárási árama nagy, ui. a teljes primer feszültség az N1 – N2 menetszámú tekercsrészre esik. 

5.2. Mérőtranszformátorok 

Az energetikában használatosak, azonban nem energiaátvitelre készülnek a mérőtranszformátorok. Nagy 

váltakozó feszültségek és áramok mérésére alkalmas különleges transzformátorok. Segítségükkel lehet a nagy 

feszültséget és áramot közvetlenül mérhető értékre csökkenteni. 

5.2.1. Feszültségváltó 

A feszültségváltó a nagy váltakozó feszültséget alakítja át közvetlenül mérhető értékre, általában 100V-ra. 

Működése egy üresjárásban dolgozó transzformátoréhoz hasonlít. A primer tekercset a mérendő nagyfeszültségű 

hálózatra kapcsolják, míg a szekunder tekercsre kötik a feszültségmérőt. A feszültségváltó legfontosabb 

jellemzője az áttétel pontossága és a leképzés hűsége. Ideális esetben: 
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A feszültség abszolút értékek közötti eltérést a primer feszültségre vonatkoztatva kapjuk az ún. áttételi hibát, 

míg a fáziseltérés esetén az ún. szöghibát. 

 

3.5.2.1.1. ábra 

Fontos: A feszültségváltó szekunder kapcsait nem szabad rövidre zárni! 

5.3. Áramváltó 

Az áramváltó a nagy váltakozó áramot alakítja át közvetlenül mérhető értékre, általában 1 vagy 5A-ra. 

Működése kissé eltér a hagyományos transzformátorétól. A primer tekercset a mérendő nagy áram útjába 

sorosan kötik, míg a szekunder tekercsre kötik az árammérőt. A primer és a szekunder oldali gerjesztések 

egyensúlya alapján: 

 

Az áramváltó esetén is a legfontosabb jellemző az áttétel pontossága és a leképzés hűsége. 

 

3.5.3.1. ábra 

A mérési célú áramváltók jellemző értékei: 

I2 =5A (1A) 

I1 =5; 20; 50 ; 200 ; 500 ; 2000 A … 
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Fontos: Az áramváltó szekunder körét megszakítani nem szabad! 

Ez a fontos megállapítás az áramváltó primer tekercsének soros kapcsolásából következik, ugyanis az áramváltó 

primer tekercse kényszergerjesztésű, áramát a mérendő hálózat mindenkori terhelése határozza meg. Ezért a 

szekunder körben végzett javítások előtt a beépített K kapcsolót (3.5.3.1. ábra) rövidre kell zárni! 

Szakadáskor ugyanis megnő az indukció s ennek hatásaként 

• megnő a vasveszteség és 

• nagy feszültség lép fel a szekunder tekercsben, ami életveszélyes is lehet! 
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4. fejezet - Aszinkrongépek 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Saját szavaival megfogalmazni a háromfázisú aszinkrongépek működését, alkalmazásának előnyeit és 

hátrányait. 

• Saját szavaival megfogalmazni a forgó mágnestér kialakulásának feltételét. 

• Saját szavaival megfogalmazni a szlip (csúszás) fogalmát. 

• Elemezni az aszinkrongépben kialakuló teljesítményviszonyokat. 

• Felrajzolni az aszinkrongép M-n jelleggörbéjét. 

• Saját szavaival értelmezni az aszinkrongép villamos helyettesítő kapcsolási vázlatát. 

• Saját szavaival megfogalmazni, hogy miért van szükség különböző megoldásokra az aszinkronmotor 

indításához. 

• Saját szavaival elmagyarázni a kalickás aszinkronmotorok indítási módjait. 

• Saját szavaival elmagyarázni a csúszógyűrűs aszinkronmotorok indítási módjait. 

• Saját szavaival elmagyarázni a mélyhornyú és kétkalickás aszinkronmotorok indítási módjait. 

• Saját szavaival elmagyarázni, hogy milyen módon lehet változtatni az aszinkronmotorok fordulatszámát. 

• Saját szavaival megfogalmazni, hogy mi a különbség az egyes fordulatszám változtatási megoldások között. 

• Saját szavaival elmagyarázni az egyfázisú aszinkronmotorok működési elvét. 

• Felrajzolni az egyfázisú aszinkronmotorok M-n jelleggörbéjét. 

Az aszinkron- vagy más néven indukciós gép a legáltalánosabban használt, legegyszerűbb szerkezetű villamos 

forgógép. Legfontosabb jellemzői: 

• legegyszerűbb szerkezetű forgógép 

• egy- és háromfázisú változat is létezik, 1 kW felett általában mindig háromfázisú 

• legelterjedtebb, üzembiztos gép 

• motorként és generátorként is használható 

• hátránya: folyamatos fordulatszám változtatás csak külön költséges berendezéssel biztosítható 

1. Szerkezet 

Mint ahogy általában minden villamos forgógép, az aszinkrongép is két fő szerkezeti egységet tartalmaz: 

állórész és forgórész. Ezek legfontosabb jellemzői: 

Állórész: 

• lemezelt (örvényáramok csökkentése miatt) 

• háromfázisú tekercs, térben 120°-os eltolással 

Forgórész: 
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• lemezelt és hengeres 

• lehet tekercselt (csúszógyűrűs) vagy rövidre zárt (kalickás) 

2. Működés (motor) 

Az aszinkron gépeket leggyakrabban motorként, valamilyen munkagép hajtására használják. Tekintsük át 

elsőként a háromfázisú változat működését. Az állórészen elhelyezett háromfázisú tekercselésre rákapcsolva a 

szinuszos háromfázisú feszültséget, az állórészben forgó mágneses tér alakul ki. A forgó mágnesmező az 

állórészt tápláló hálózat f1 frekvenciája és a gép p póluspár számával meghatározott szinkron fordulatszámmal 

forog: 

 

A forgó mágneses tér hatására a forgórészben feszültség indukálódik, melynek hatására a villamosan rövidre 

zárt forgórészben áram indul meg. Az áram és a mágnestér kölcsönhatása nyomatékot létesít, amely a forgórészt 

a mezővel egyező irányban forgásba hozza. Minél jobban közeledik a fordulatszám a szinkron fordulathoz, 

annál kisebb a forgórészben indukálódó feszültség, mert a forgó mágnesmező és a forgórész közötti relatív 

sebesség annál jobban csökken. Ha a forgórész elérte a szinkron fordulatszámot, a mezőhöz képest relatív 

nyugalomba kerül, a tekercseiben nem indukálódik feszültség, nem jön létre áram és így nyomaték sem 

keletkezik. A gép csak a szinkrontól különböző fordulatszám mellett tud nyomatékot kifejteni. Ezért nevezik 

nem szinkron, azaz aszinkronmotornak. Terhelés hatására megnövekszik a forgórész árama, ami 3-6%-os 

fordulatszám csökkenést okoz. Az alábbi ábrák mutatják a gép forgórészének szerkezetét és a villamos 

kapcsolást. 

 

4.2.1. ábra 
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4.2.2. ábra 

2.1. Kalickás motor 

A kalickás forgórészeken nincs tekercselés és csúszógyűrű. A „tekercselés” a hornyokban elhelyezett rudakból 

áll (hornyokként egy rúd), amelyeket a forgórész homlokoldalán egy-egy rövidre záró gyűrű kalickává egyesít. 

A kalicka olyan többfázisú tekercsnek tekinthető, amelynek annyi fázisa van, ahány horony van a forgórészén. 

A kalickás forgórész elvben tetszőleges pólusszámra használható. 

Indítási tulajdonságai: mivel indító ellenállásra nincs mód, ezért kedvezőtlenebbek, mint a csúszógyűrűs 

forgórészűeké. 

 

4.2.1.1. ábra 

2.2. Forgó mágneses tér 
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Az alábbi ábrák szemléltetik a forgó mágneses tér kialakulását: t1, t2, és t3 időpontokban összegezve a fluxusokat 

láthatóan azonos amplitúdójú és 60º-kal elforduló eredő fluxusokat kapunk. 

 

4.2.2.1. ábra 

 

4.2.2.2. ábra 

t2 = t1 + 60˚ 

t3 = t2 + 60˚ 

2.3. Szlip (csúszás ) 

Ha az aszinkrongép tengelyét mechanikai nyomatékkal megterheljük, fordulatszáma beáll arra az értékre, 

amelynél a szekunder indukált feszültség által létrehozott áram nyomatéka egyensúlyt tart a terhelő 

nyomatékkal. Az aszinkrongép forgórésze motoros üzemállapotban a szinkron fordulatszámnál mindig kisebb 

fordulatszámmal forog. A forgórésznek a forgómezőhöz képesti relatív lemaradását, csúszását szlipnek 
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nevezzük és „s”-sel jelöljük. Ha a fluxus szinkron fordulatszámát n0–lal, a tengely fordulatszámát n-nel jelöljük, 

a motor szlipje: 

 

Névleges üzemállapotban a szlip átlagos értéke 3–6 %. 

A fordulatszám a szlip ismeretében meghatározható: 

 

 

4.2.3.1. ábra 

2.4. Teljesítményviszonyok 

Az alábbi ábra alapján elemezhetjük az aszinkronmotorban kialakuló különböző teljesítményeket: 
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4.2.4.1. ábra 

Az egyes teljesítmények közötti összefüggések az alábbiakban láthatók: 

 

 

 

A fenti összefüggések alapján meghatározható a gép nyomatéka is: 

 

ahol 
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U20: a forgórész kapcsain mérhető feszültség álló helyzetben 

X20: a forgórésztekercs egy fázisának reaktanciája álló helyzetben 

R2: a forgórésztekercs egy fázisának ellenállása 

Behelyettesítések után: 

 

Fontos: A motor nyomatéka a feszültség négyzetével arányos! 

2.5. M-n jellgörbe 

Az aszinkrongép nyomaték – fordulatszám jelleggörbéje az alábbi ábrán látható (figyeljük meg a különböző 

üzemállapotokra érvényes jelleggörbe szakaszt és a nevezetes pontokat): 

 

4.2.5.1. ábra 

2.6. Helyettesítő kép 
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Az aszinkrongép villamos helyettesítő kapcsolása alapján a gép működése jobban megérthető. Az ellenállások 

és reaktanciák jelentése lényegében megegyezik a transzformátornál leírtakkal (állórész ~ primer tekercs, 

forgórész ~ szekunder tekercs). A három fázis szimmetriája miatt elegendő egy fázisra megrajzolni a kapcsolást. 

 

4.2.6.1. ábra 

ahol 

 

2.7. Kördiagram 

A terhelés változása megával vonja a szlipérték megváltozását, amelynek hatására megváltozik az állórész 

árama. Ezen áram vektorának végpontja a terhelés változása közben egy kör kerületén mozog. Minden pontnak 

egy meghatározott szlip felel meg, tehát a kör az aszinkronmotor áramvektor-diagramja, vagy röviden 

kördiagramja. Ezt az áramvektordiagramot nevezik kördiagrammnak. A kördiagram 3 pont segítségével 

megszerkeszthető. A 3 pont tetszés szerinti lehet, de célszerű olyan pontokat liválasztani, amelyekben az 

állórész áram egyszerűen számítható vagy mérhető. Ilyenek az s=0, s=1 és s=∞ szliphez tartozó áramvektorok 

végpontjai. Az s=∞ pontnak nincs fizikai értelme, mert n=∞ fordulatszám tartozik hozzá, azonban a kördiagram 

felrajzolásához előnyösen felhasználható. Ha s=∞, akkor a forgórészkör ellenállása nulla (R2 /s =0), azaz 

rövidzár esete áll fenn. 
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4.2.7.1. ábra 

A kördiagramból a motor különböző üzemállapotaiban leolvashatók a különböző teljesítmények, illetve 

nyomatékok: 

 

4.2.7.2. ábra 

2.8. Indítás 

Az aszinkronmotorok indításkor a névleges áramuk többszörösét veszik fel a hálózatból: 

 

A nagy indítási áram nagy feszültségesést okozhat a hálózatban, amely hibás működést okozhat az ezen 

hálózatról táplált egyéb fogyasztókban, ezért ezt a nagy feszültségesést meg kell akadályozni. Erre több módszer 

is rendelkezésre áll, ezeket foglaljuk össze a következő szakaszokban. 

2.8.1. Kalickás motorok 

Közvetlen indítás: 

Kisebb teljesítményű motor és „erős” hálózat esetén megengedett a közvetlen indítás. Ilyenkor a motort 

indításkor közvetlenül rákapcsolják a hálózatra. 

A nagy indítási áram csökkentésére az alábbi módszerek használatosak: 

1. A kapocsfeszültség csökkentése (Ohm törvényét kihasználva: ha kisebb a feszültség, akkor kisebb az áram 

is, azonos impedanciát feltételezve) 

• ellenállással: a motor és a hálózat közé ellenállásokat iktatunk (veszteséges) 



 Aszinkrongépek  

 46  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.2.8.1.1. ábra 

• reaktanciával: a motor és a hálózat közé reaktanciákat iktatunk (elvileg veszteségmentes) 

• transzformátorral: a motor és a hálózat közé transzformátort iktatunk (elvileg veszteségmentes) 

• U / D  indítás → egyik leggyakoribb megoldás (indításkor a motor állórész tekercseit csillagba, majd a 

forgórész felpörgése után deltába kapcsolják). Ezzel a megoldással az eredeti indítási áramot a harmadára 

lehet csökkenteni. (Emlékezzünk vissza a háromfázisú rendszereknél a vonali és fázis mennyiségek 

kapcsolatára csillag és delta kapcsolás esetén.) Figyelem: a csillagba kapcsolt motor nyomatéka is harmadára 

csökken! 

 

• Elektronikus kapcsolás alkalmazása (ún. lágyindítók alkalmazása)Ez a legkorszerűbb megoldás, 

elektronikus eszközök alkalmazásával érjük el, hogy a motorra a hálózatinál kisebb feszültség jusson. 

Alkalmazásával előre programozható módon beállítható a motor indítási árama, az indítási idő hossza, az 

indító nyomaték értéke stb. Egyes típusok ún. lágy leállítást is lehetővé tesznek. 

2.8.2. Csúszógyűrűs motorok 

Csúszógyűrűs motorok esetén lehetőség van a forgórészbe külső elemeket, például ellenállásokat bekapcsolni. 

• forgórész körbe iktatott ellenállások 

• Az ellenállások hatására megváltozik a motor nyomaték jelleggörbéje. Minél nagyobb a bekötött ellenállás 

értéke, annál „lágyabb” lesz a jelleggörbe szinkron pont közeli szakasza, miközben a maximális nyomaték 

értéke nem változik. 
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4.2.8.2.1. ábra 

2.8.3. Mélyhornyú és kétkalickás motorok 

A mélyhornyú és a kétkalickás motorokat kifejezetten a kedvező indítási tulajdonságok érdekében fejlesztették 

ki. A működés elve az áramkiszorulás jelenségét (skin hatás = bőrhatás) használja ki, mely szerint minél 

nagyobb a frekvencia, annál jobban kiszorul az áram a vezető kerületére. Indításkor a forgórészben az áram 

frekvenciája „nagy”, az áram nem tölti ki egyenletesen a vezető keresztmetszetét, ezért az áram szempontjából a 

vezető ellenállása nagyobb lesz, mert 

 

, ugyanis a vezető „A” keresztmetszete lecsökken (mélyhornyú gép). 

Kétkalickás gép esetén a hornyokban lévő külső és belső kalickák fajlagos ellenállása nem azonos (ρkülső > ρbelső). 

A továbbiakban itt is a skin hatás elve érvényesül. 

Ezekkel a megoldásokkal kedvező indítási tulajdonságok (Ii kisebb, Mi nagyobb) érhető el. Előnyük, hogy a 

motort gyárilag készre szerelték, így a felhasználónak semmi külön tennivalója nincs a kedvező indítási 

tulajdonságok biztosítása érdekében és lényegében veszteségmentes a megoldás. 
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4.2.8.3.1. ábra 

2.9. Fordulatszám-változtatás 

Gyakran szükség van arra, hogy üzem közben megváltoztassuk az aszinkronmotor fordulatszámát. Az alábbi 

összefüggés alapján látható, hogy a fordulatszámot három tényező befolyásolja: szlip, frekvencia, póluspárszám. 

Ha ezek közül bármelyiket megváltoztatjuk, akkor megváltozik a fordulatszám is. Ebből következően három 

lehetőség van a fordulatszám változtatására. A következőkben ezt tekintjük át. 

 

2.9.1. Szlip változtatása 

csúszógyűrűs motornálA forgórészkörbe ellenállásokat kötünk be, hasonlóképpen, mint ahogy azt az indítási 

áram csökkentésekor láttuk. A motor nyomatéki ábrája megváltozik. Ha az ellenállás értékét folyamatosan 

tudjuk változtatni, akkor folyamatos fordulatszám változtatást tudunk elérni. A módszer előnye a viszonylag 

egyszerű kialakítás, hátránya az, hogy veszteséges, ugyanis az ellenálláson keresztül folyó áram hőt termel. 
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4.2.9.1.1. ábra 

kalickás motornálCsak elvi lehetőség, nem használják, mert a feszültséggel négyzetes viszonyban lévő 

nyomaték erőteljesen lecsökkenne a feszültség csökkentés hatására. 

 

4.2.9.1.2. ábra 

A feszültség csökkentésével a nyomaték is csökken (négyzetesen)! 

2.9.2. Pólusszám változtatása 

Az állórész tekercselés pólusszámának változtatásával több fokozatú fordulatszám változtatás érhető el, mivel 

minden pólusszámnak más-más szinkron fordulatszám felel meg. Gyárilag olyan tekercselést alakítanak ki, 

amely megfelelő átkapcsolásokkal két különböző pólusszámra használható. A legismertebb és leggyakrabban 

alkalmazott megoldás az ún. Dahlander-féle tekercselés, amely például 1:2 arányú pólusszám átkapcsolást tesz 

lehetővé. Az egyes fázistekercsek két félből állnak, amelyeket sorba vagy párhuzamosan lehet kötni. 
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4.2.9.2.1. ábra 

Ez a fordulatszám változtatási módszer veszteségmentes, viszont hátránya, hogy csak fix fordulatokra 

alkalmazható (pl. n=2880, 1440, 720 f/perc stb.). A póluspárok növelése a fordulatszám csökkenésével jár. 

2.9.3. Állórész-frekvencia változtatása 

Ez a legjobb és legkorszerűbb megoldás, ugyanis folyamatos fordulatszám változtatást tesz lehetővé lényegében 

veszteségmentesen. Erre a célra félvezető eszközökből épített ún. frekvenciaváltókat alkalmaznak, amelyek a 

frekvenciával együtt a feszültséget is változtatják. Ezek segítségével akár 3000 ford./percnél nagyobb 

fordulatszám is elérhető. Az alábbi ábra mutatja, hogyan változik a gép jelleggörbéje, ha változik az állórészre 

kapcsolt feszültség frekvenciája (szinkron pont változik, billenő nyomaték értéke nem): 

 

4.2.9.3.1. ábra 

3. Egyfázisú aszinkronmotorok 

Az egyfázisú aszinkronmotorokat olyan kisteljesítményű hajtásokhoz használják, ahol nem áll rendelkezésre 

háromfázisú hálózat (pl. kis szivattyúk, ventillátorok, kompresszorok, háztartási gépek stb.). Az egyfázisú 

motorok állórészén egyfázisú tekercselés található, a forgórészük pedig minden esetben kalickás kivitelű. Az 

állórészre kapcsolt egyfázisú feszültség hatására kialakuló lüktető mágneses tér tartja forgásban a forgórészt, 

azonban az indításhoz ún. segédfázis tekercs szükséges. Az állórész tekercselése által létrehozott lüktető 

mágnestér kialakulását az alábbi gondolatmenet segítségével is követhetjük: a lüktető mágnestér két, egymással 

szemben forgó, félakkora amplitúdójú forgó fluxus eredőjének tekinthető. Mindkét összetevő forgó mágneses 

tere indukció útján többfázisú áramot és így nyomatékot hoz létre a forgórészben. A két nyomaték ellentétes 
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irányú, nagyságuk egyenlő, így eredőjük zérus, azaz a gépnek nincs indítónyomatéka. Ezt ábrázolja az alábbi 

ábra (a piros jelleggörbe lényegében az egyfázisú aszinkronmotor jelleggörbéje): 

 

4.3.1. ábra 

4. Segédfázisú motorok 

A segédfázisú motorok rendelkeznek egy ún. segédfázis tekerccsel, ami a forgás megindulását segíti elő. Ez a 

tekercs 90 fokkal van eltolva a főfázishoz képest, de gondoskodni kell arról is, hogy ennek a tekercsnek az 

árama is késsen 90 fokkal a főfázishoz képest. Erre általában kondenzátort alkalmaznak, ami lehet üzemi, vagy 

indítókondenzátor annak megfelelően, hogy üzem közben is vagy csak az indítás során van-e szerepe. Az üzemi 

kondenzátor a motor teljes üzeme alatt működésben van, míg az indító csak akkor, mikor a motort indítják. 

 

4.4.1. ábra 
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5. fejezet - Egyenáramú gépek 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Saját szavaival elmagyarázni az egyenáramú gépek szerkezeti felépítését és működési elvét. 

• Saját szavaival elemezni az egyenáramú gépeknél jelentkező armatúrareakció hatásait. 

• Saját szavaival ismertetni az egyenáramú gépek fajtáit. 

• Saját szavaival elmagyarázni a külső és párhuzamos gerjesztésű gépek jellemzőit. 

• Saját szavaival elmagyarázni a soros és vegyes gerjesztésű gépek jellemzőit. 

• Saját szavaival ismertetni az egyenáramú gépek fordulatszám változtatás módjait. 

• Saját szavaival elmagyarázni, hogy miért van szükség különböző indítási megoldások alkalmazására. 

• Saját szavaival ismertetni az egyenáramú motorok fékezési módszereit. 

• Saját szavaival elmagyarázni az egyenáramú generátorok jellemzőit. 

A villamos gépek közül legkorábban az egyenáramú gépek terjedtek el. Később, a váltakozó áramú hálózatok 

elterjedésével együtt az aszinkrongépeket is egyre nagyobb számban használták. Azonban ma is vannak olyan 

alkalmazási területek, ahol nagy számban használnak egyenáramú gépeket elsősorban ott, ahol precíziós 

fordulatszám szabályozásra van szükség (pl. szerszámgépek, robotok stb.). 

1. Szerkezeti felépítés (motor, generátor) 

Az egyenáramú gépekre négy alapvető szerkezeti rész jellemző: 

• az acélöntvényből készült henger alakú állórész, amelyre csavarokkal erősítik fel a fő- és segédpólusokat. A 

főpólusokon elhelyezett, és egyenárammal táplált gerjesztőtekercsek – a főpólustekercsek – gerjesztik a gép 

fluxusát. (kisebb teljesítményű gépeknél az állórészt állandó mágnesből készítik, így nem kell az állórészt 

külön gerjeszteni). 

• A lemezelt, henger alakú, külső felületén hornyokkal ellátott forgórész az armatúra, amelynek tekercselésében 

a főfluxus hatására feszültség indukálódik. 

• A kommutátor, amely az armatúra tekercselés váltakozó áramát mechanikus úton egyenirányítja. 

• A kefék, amelyek az armatúra áramot a kommutátorról csúszóérintkezéssel szedik le. 
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5.1.1. ábra 

2. Működés 

Az alábbi sematikus ábrák segítik az egyenáramú motorok működését megérteni. Az állandó mágnes mágneses 

terében van elhelyezve egy vezetőkeret (armatúra), amelyben áram folyik. Az áram hatására a vezető körül 

mágneses mező alakul ki, amely merőleges lesz az állandó mágnes mágneses terének vektoraira. Ez egy 

bizonytalan egyensúlyi helyzet, s a Lorentz-féle erőhatás miatt a forgórész elfordul. 180º-os elfordulás után 

stabil helyzet alakulna ki, ha a vezetőkeretben nem fordulna meg az áram iránya. Mivel a kommutátor 

szegmensek átcsúsznak a másik szénkefe alá, így megfordul az áramirány, s a folyamat kezdődik elölről. 

 

5.2.1. ábra 
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5.2.2. ábra 

Az állórész állandó mágnese helyett gyakran alkalmaznak tekercset, amit egyenárammal gerjesztenek. Az 

egyszerűsített villamos helyettesítő kép az alábbi ábrán látható: 

 

5.2.3. ábra 

3. Armatúrareakció 

A működés pontosabb megértéséhez szükséges megismerni az armatúra visszahatás, vagyis az armatúrareakció 

jelenségét. Az armatúraáram maga is mágneses fluxust hoz létre, amely hozzáadódik a pólusok által létesített 

fluxushoz. Ez a jelenség eltorzítja az indukció-eloszlást az armatúra kerülete mentén. Mint ahogy azt az ábra is 

mutatja, ennek az lesz a következménye, hogy a gép fluxusa csökken, és az ún. semleges vonal eltolódik. Ezért 

tehát ennek megfelelően el kell tolni a keféket is. 

Az armatúrareakció hatásainak megszüntetése: 

• légrés növelése (nagyobb gerjesztés szükséges) 

• segédpólus alkalmazása az üresjárási semleges vonalban az armatúraárammal gerjesztve 

• megfelelő kommutálási késleltetés (siettetés) 

• kompenzálótekercs alkalmazása a pólussarukban az armatúraárammal gerjesztve 
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5.3.1. ábra 

4. Egyenáramú gépek osztályozása 

Az egyenáramú gépeket a gerjesztés módja szerint négy csoportba osztjuk. Ezek láthatók az alábbi ábrán: 
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5.4.1. ábra 

4.1. Külső gerjesztésű motor (párhuzamos is) 

A külső gerjesztésű motornak két pár független kivezetése van. Egyikre kapcsoljuk a gerjesztő feszültséget, a 

másikra pedig az armatúra feszültséget. A működést leíró összefüggések az alábbiakban láthatók: 

 

 

 

5.4.1.1. ábra 

A fenti összefüggésekben a „k” a gépre jellemző állandó. 

A motor egyik legfontosabb tulajdonsága a fordulatszámtartás, azaz növekvő nyomaték mellett (mint ahogy az 

ábrán is látható) nem változik meg lényegesen a fordulatszám. 

 

5.4.1.2. ábra 
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4.2. Soros gerjesztésű motor 

Villamos helyettesítő képe az alábbi ábrán látható: 

 

5.4.2.1. ábra 

 

5.4.2.2. ábra 

Az armatúra sorosan van kapcsolva a gerjesztőtekerccsel, ezért a gerjesztőáram azonos az armatúraárammal. 

Ig =Ia 

emiatt: 

 

és: 

 

ennek megfelelően a fordulatszám az armatúraáram függvényében hiperbola jellegű (fordítottan arányos) 

függvényt ad. 
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5.4.2.3. ábra 

Az ábráról leolvasható, hogy a soros gerjesztésű motornak nincs üresjárási fordulatszáma (terhelés nélkül 

indítani tilos). 

A motor indulásakor, amikor az armatúraáram nagy és a fordulatszám még kicsi, akkor adja le a legnagyobb 

nyomatékot, majd a fordulatszám növelésével csökken a nyomaték és az áramfelvétel is. Ezt a viselkedést 

járműveknél (troli, villamos, metró, vasút) és különböző kéziszerszámoknál ideálisan ki lehet használni, hiszen 

ezeknek a gépeknek induláskor van szükségük nagy nyomatékra, az elért fordulatszámot már kisebb 

nyomatékkal is fenn lehet tartani. A fordulatszám erősen függ a terheléstől. 

A nyomaték az armatúraáram négyzetével arányos 

 

 

tehát a motor teljesítménytartó. 

 

5.4.2.4. ábra 
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A soros gerjesztésű motor sajátos tulajdonsága, hogy egyaránt működik váltakozó, illetve egyenáramú 

táplálásról is, ezért univerzális gépnek nevezzük. A motor forgásirányának változtatása csak a gerjesztő tekercs 

kapcsainak felcserélésével lehetséges. Fontos azonban, hogy például egy 230V váltakozó feszültségre tervezett 

gépet nem lehet 230V egyenfeszültségről táplálni, ilyenkor ugyanis a tekercs reaktanciája megszűnik, és az 

áram a motorra nézve veszélyesen nagy értéket érhet el. 

4.3. Vegyes gerjesztésű motor 

Villamos helyettesítő képe az alábbi ábrán látható: 

 

5.4.3.1. ábra 

A fordulatszám, illetve a nyomaték az armatúraáram függvényében: 

 

5.4.3.2. ábra 

A jelleggörbékben felismerhető a soros és a párhuzamos gerjesztés hatása is, ugyanis nem lineáris a 

fordulatszám jelleggörbe, azonban van üresjárási fordulatszám. 

Összefoglalva a legfontosabb jellemzői: 

• van soros és párhuzamos gerjesztése is, 

• ritkán használják, 

• nem fordulattartó. 

5. Fordulatszám-változtatás 
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Az egyenáramú motorok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a fordulatszámot viszonylag egyszerű módon és 

pontosan lehet változtatni és ezáltal jól alkalmazható változó fordulatszám igényű hajtásokban, illetve 

pozícionálási célokra. 

Az összefüggés alapján 3 lehetőség van az egyenáramú motorok szögsebesség és 

ezáltal a fordulatszám befolyásolására. 

Ua (armatúra kapocsfeszültség) változtatása. A legfontosabb jellemzők: 

a) veszteségmentes 

b) ez a leggyakrabban alkalmazott és legjobb módszer (az ábrákon a baloldalon a külső, a jobboldalon a soros 

gerjesztésű motor jelleggörbéi láthatók). A jelleggörbék lényegében párhuzamosan tolódnak el a 

feszültségváltozás hatására. 

 

5.5.1. ábra 

 

5.5.2. ábra 

Ra (főáramköri ellenállás) változtatása. 



 Egyenáramú gépek  

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.5.3. ábra 

 

5.5.4. ábra 

 

A módszer jellemzői: 

• az üresjárási pont nem változik (külső gerjesztésűnél), a sorosnál nincs üresjárási fordulatszám 

• veszteséges, hőenergiát termel (  ) 

A gyakorlatban az ellenállásokat nem folytonosan, hanem fokozatokban változtatják, például a velük 

párhuzamosan kapcsolt mágneskapcsolókkal kapcsolják be és ki, ahogy az alábbi ábrán látható: 

 

5.5.5. ábra 
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Φ (fluxus) változtatása: például a gerjesztőtekerccsel párhuzamosan kapcsolt változtatható ellenállással az alábbi 

ábra szerint: 

 

5.5.6. ábra 

 

5.5.7. ábra 

 

5.5.8. ábra 
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Φ1 >Φ2 

A módszer egyik hátrányát a jobb oldali ábra mutatja: a jelleggörbék metszéspontjában a fluxus változtatásának 

nincs hatása a fordulatszámra. Ezért előre tudni kell a terhelés-változás tartományát, hogy elkerüljük a 

metszéspontot. A metszésponttól balra és jobbra a fluxus változtatásának a hatása ellentétes: a fluxus 

csökkentése a fordulatszám növekedését okozza a metszésponttól balra, míg jobbra éppen ellentétes a hatás. 

6. Indítás 

Emlékeztetőül néhány fontos összefüggés: 

 

, ahol 

 

Indításkor (ω=0), ezért nem indukálódik feszültség az armatúrában: Ub=0, ezért  10-30szorosa is 

lehet a névleges áramnak:  . Ez a nagy armatúraáram nemcsak a hálózatra nézve 

káros, hanem a motorra nézve is, ugyanis nagy teljesítményű motornál olyan nagy áram adódik, amely 

tönkreteheti a kommutátort és a szénkeféket is. Ezért az indítási áramot mindenképpen csökkenteni kell. 

Ia armatúraáramot csökkenthetjük például az armatúrával sorba kötött ellenállások bekapcsolásával (a fenti 

összefüggésben ezáltal nő a tört nevezője). 

 

5.6.1. ábra 
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5.6.2. ábra 

Ennél a módszernél azt használjuk ki, hogy a motor rövid ideig elviseli a névlegesnél kissé nagyobb 

armatúraáramot. (Az ellenállások használata miatt ez is veszteséges megoldás.) 

7. Fékezés 

Az alábbiakban néhány eljárást mutatunk az egyenáramú motorok villamos úton történő fékezésére. 

1.   Visszatápláló (generátoros) fékezés 

Ez a módszer csak az üresjárási fordulat felett használható, azaz generátoros üzemmód esetén. Generátoros 

fékezés esetén a motort, mint generátort üzemeltetik, és a motor által termelt energiát a hálózatba visszatáplálják 

(ha ez műszakilag biztosítható). Ez a fajta fékezési mód a soros motornál nem alkalmazható (hiszen nincs 

üresjárási fordulatszám). Hátrány, hogy a motort nem lehet teljesen megállítani, csak az üresjárási fordulatszám 

felett hatásos. 

 

5.7.1.1. ábra 

2.   Ellenállásos (dinamikus) fékezés 

Ebben az esetben az armatúra táplálását megszűntetik és az armatúrával sorkapcsolt ellenállással fékezik a 

motort. Az ellenálláson átfolyó áram veszteséget okoz. Ezzel a módszerrel sem lehet megállásig fékezni 

hasonlóan, mint az előzőnél. 
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5.7.2.1. ábra 

3.   Ellenáramú (irányváltásos) fékezés 

 

5.7.3.1. ábra 

Ebben az esetben, mint ahogy az ábrán is látszik, a motor armatúra kapocsfeszültségének a polaritását 

megcserélik, ezáltal a motorban folyó áram ellenkező iránya miatt a motor a másik irányba akarna forogni, ez 

azonban csak úgy lehetséges, ha a motor először megáll. Tehát ezzel a módszerrel meg lehet teljesen állítani a 

motor forgását, de ez nagy veszteségekkel jár (névleges mechanikai, névleges villamos teljesítmény). 
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5.7.3.2. ábra 

8. Egyenáramú generátorok 

Az egyenáramú generátorokat az egyenáramú energia előállítására használják. Az alábbi ábrák mutatják az 

egyenáramú gépek teljesítményviszonyait különböző üzemmódok esetén. 

 

5.8.1. ábra 

Motoros üzemállapot: Villamos-energia befektetésével a motor tengelyén mechanikai energiát kapunk. 

Generátoros üzemállapot: A tengelyen befektetett mechanikai energiából kapunk villamos energiát. 

8.1. Külső gerjesztésű generátor 
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A gép állórészét külső gerjesztő hálózatra kapcsolják és a forgórészt egy hajtógép segítségével állandó 

fordulatszámmal forgatják. Az armatúra kapcsain mérve az indukált feszültséget az ún. üresjárási jelleggörbét 

kapjuk. 

 

5.8.1.1. ábra 

 

5.8.1.2. ábra 

 

5.8.1.3. ábra 

A görbe érdekessége, hogy nem az origóból indul zérus gerjesztő áram esetén sem. Ennek oka: a ferromágneses 

anyagokban van visszamaradt mágnesesség a korábbi működés miatt (remanencia). A ferromágneses anyag 

telítődése miatt nem lineáris a görbe menete. 

Az üresjárási és a terhelési jelleggörbe látható az alábbi ábrán: 
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5.8.1.4. ábra 

A kapocsfeszültség terheléskor kisebb, mint üresjárásban. A feszültségesés nagyobb az ohmos belső 

feszültségesésnél, mert az armatúra-visszahatás csökkenti a gép főfluxusát és ez az indukált feszültség 

csökkenését eredményezi. A kapocsfeszültséghez az ohmos feszültségesést hozzáadva nyerjük a gép indukált 

feszültségét. (szaggatott vonal) 

Az armatúra kapocsfeszültségét az áram függvényében ábrázolva kapjuk az ún. külső jelleggörbét (valós 

feszültséggenerátor jelleggörbe): 

 

5.8.1.5. ábra 

A külső gerjesztésű generátor előnyös tulajdonsága, hogy a kapocsfeszültség tág határok között stabilan 

beállítható. 

Amennyiben közel ideális feszültséggenerátor jelleggörbét kívánunk, akkor az alábbi szabályozási jelleggörbe 

szerint kell a terhelés függvényében a gerjesztőáramot változtatni: 
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5.8.1.6. ábra 

8.2. Párhuzamos gerjesztésű generátor (Jedlik Ányos: az 
öngerjesztés elve) 

Ebben az esetben az állórészt párhuzamosan kapcsolják a forgórésszel és állandó fordulatszámmal forgatják a 

forgórészt. 

 

5.8.2.1. ábra 

Az előzőekkel ellentétben ez a generátorfajta villamos energia befektetése nélkül csak mechanikai energia 

segítségével állít elő villamos energiát. 

Az üresjárási jelleggörbe az alábbi ábrán látható: 

 

Rg: a gerjesztőtekercs ellenállása 

Rsz: szabályozó ellenállás a gerjesztő körben 

Az ún. söntvonal határozza meg azt a pontot, ahova a gép felgerjed (munkapont). 
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5.8.2.2. ábra 

Ha a feszültség nulláról indulna, akkor nem tudna a generátor felgerjedni. A forgórész forgatásával a 

visszamaradó mágnesesség miatt azonnal indukálódik feszültség, ennek hatására lesz áram és fluxus, ezért 

nagyobb lesz az indukció, tehát a generátor felgerjed. 

Az ún. külső jelleggörbe az alábbi ábrán látható: 

 

5.8.2.3. ábra 

Ha a generátor terhelése nagy és meghaladja az Im értékét, akkor a gép „legerjed” csak újraindítással állítható be 

a normál, üzemi munkapont. 

A generátor felgerjedésének feltételei: 

• remanens (visszamaradt) fluxus kell 

• Rg+Rsz megfelelően kicsi legyen (stabil munkapont) 

• gerjesztő tekercs polaritása megfelelő legyen 

• terhelő ellenállás megfelelően nagy legyen (ne lépjük túl az Im értékét). 

8.3. Vegyes gerjesztésű generátor 

A vegyes gerjesztésű generátornak van sorba és párhuzamosan kötött gerjesztő tekercse is. 
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5.8.3.1. ábra 

A két tekercs egymáshoz képesti viszonya alapján lehet: 

1: kompaundált 

2: túlkompaundált 

3: alulkompaundált a gép. 

Az egyes esetek jellemző karakterisztikái a fenti ábrán láthatók. 
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6. fejezet - Szinkrongépek 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Saját szavaival elmagyarázni a szinkron gépek szerkezetét és működését. 

• Felrajzolni a villamos helyettesítő kapcsolást és ez alapján értelmezni a különböző üzemállapotokra 

vonatkozó vektorábrákat. 

A szinkrongép legfontosabb jellemzője, hogy csak egy kitüntetett fordulatszámon, az ún. szinkron fordulaton 

képes tartósan üzemelni. A gép fordulatszáma és frekvenciája között ugyanis merev kapcsolat van: 

f = p n, 

ahol p a gép póluspárjainak a száma. A szinkrongép működhet generátorként és motorként is, ahogy a legtöbb 

villamos forgógép. Túlnyomórészt azonban generátorként használják, a háromfázisú villamos energiatermelés 

legfontosabb gépe az erőművekben. 

Szerkezeti felépítését tekintve két fő egységből áll: az állórészből (armatúrából) és a forgórészből. Legfontosabb 

jellemzői: 

• 3 fázisú tekercselés az állórészen (aramatúra) 

• lemezelt állórész (az örvényáram csökkentése miatt), 

• tömör, vastestű forgórész (hengeres vagy kiálló pólusú) egyfázisú tekercseléssel, a tekercsvégek 

csúszógyűrűkhöz csatlakoznak, ahova szénkeféken keresztül vezetjük a gerjesztőáramot (egyenáram) 

motor: 

• állórész: a rákapcsolt 3 fázisú feszültség hozza létre a forgó mágneses teret, amelynek fordulatszámát a 

frekvencia és a pólusok száma határozza meg (nincs indítónyomatéka) 

• forgórész: egyenáramú gerjesztés 

• (abszolút fordulattartó) 

generátor: 

• forgórész: egyenáramú gerjesztés 

• forgórészt állandó fordulatszámmal forgatják (gőz-, víz-, gázturbina, diesel motor) 

• állórész: indukált feszültség. 

1. Áramköri modell 
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6.1.1. ábra 

A szinkrongép nyomatéka: 

 

M: nyomaték (kapocsfeszültségtől függ) 

δ: terhelési szög (Up és Uk közötti szög) 

Hengeres forgórészű gép nyomatéka a terhelési szög függvényében: 

 

6.1.2. ábra 



 Szinkrongépek  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mind a szinkronmotor, mind a szinkrongenerátor lehet ún. alul- vagy túlgerjesztett állapotban annak 

megfelelően, hogy az armatúra áramvektora milyen fázishelyzetű a kapocsfeszültséghez képest. Másképpen 

fogalmazva ez azt jelenti, hogy a gép fojtótekercsként vagy kondenzátorként viselkedik-e, azaz induktív 

meddőteljesítményt felvesz a hálózatból vagy lead a hálózatba (előbbi esetben alul-, utóbbiban túlgerjesztett 

esetről beszélünk). 

2. Generátor 

Az előbbiek szerint a generátoros üzemmódra vonatkozó vektorábrák az alábbiakban láthatók: 

Megjegyzés: a pozitív teljesítmény fogyasztót, a negatív pedig termelőt jelent. 

 

6.2.1. ábra 

 

6.2.2. ábra 

3. Motor 

A motoros üzemállapotra érvényes vektorábrák: 
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6.3.1. ábra 

 

6.3.2. ábra 

4. Indítás (motorként) 

A szinkronmotornak nincs indító nyomatéka. A forgórészen elhelyezett néhány rövidre zárt menet segítségével 

az aszinkronmotornál megismert elv alapján kezd el forogni a forgórész, majd a szinkron fordulatszám 

közelében hirtelen „beugrik” a szinkron fordulatszámra és ettől kezdve csak ezen a fordulatszámon képes 

tartósan üzemelni. Ez utóbbi tulajdonsága miatt nevezik abszolút fordulattartó gépnek. 

 

6.4.1. ábra 
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7. fejezet - Különleges gépek 

Tanulási célok 

A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• Saját szavaival elmagyarázni a szervo-, a léptető-, a lineáris- és a kefe nélküli motorok szerkezetét és 

működését. 

• Ismertetni a szervo- és léptetőmotorok közötti különbségeket, illetve azonosságokat. 

• Felrajzolni a léptetőmotorok statikus jelleggörbéjét. 

• Ismertetni a rövid primerű és rövid szekunderű lineáris aszinkronmotorok közötti különbségeket, illetve 

azonosságokat. 

• Felsorolni a kefe nélküli motorok forgórész helyzet-meghatározó módszereit és ismertetni a Hall-elem 

működését. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül rövid áttekintést adunk néhány olyan géptípusról, amelyek 

felépítésükben, működési módjukban, illetve alkalmazási módjukban különböznek az eddig megismert 

típusoktól. Ezen géptípusok alkalmazása az elektronika, a teljesítményelektronika és a számítástechnika 

robbanásszerű fejlődésével rendkívül felértékelődött. 

1. Szervomotorok 

A szervomotorokat igen széles körben használják. Elsősorban a különböző vezérlő és szabályozó rendszerekben 

alkalmazzák pozícionálási célból, de ismeretesek egyéb alkalmazások is. 

A működtető energia szerint léteznek 

• villamos 

• pneumatikus és 

• hidraulikus szervomotorok. 

E helyen természetesen csak a villamos szervomotorokkal foglalkozunk. 

Szabályozástechnikai szempontból a villamos szervomotorok bemenőjele villamos feszültség vagy áram, 

kimenőjelük szögelfordulás vagy mechanikai elmozdulás. Jellemzőjük a rendkívül gyors indulás és 

forgásirányváltás valamint egy adott pozícióba történő pontos beállás. 

A szervomotorokkal szemben az alábbi követelményeket támasztjuk: 

• A fordulatszám változtatása tág határok között folyamatosan biztosítható legyen (akár 1:100, 1:10000 arány is 

megvalósítható legyen). Ez természetesen különleges táplálást és motor kialakítást igényel. 

• A forgásirányváltás gyorsan és egyszerűen legyen megvalósítható. Ez csak különleges forgórész kialakítással 

biztosítható (kis átmérőjű de hosszú forgórész vagy nagy átmérőjű és rövid forgórész). 

• A motor gyors működésű legyen, más szavakkal nagy legyen az indítónyomaték. 

• A fordulatszám-nyomaték jelleggörbe stabil működést biztosítson széles határok között. 

• A fenti követelményeket végigtekintve megállapítható, hogy az eddig megismert villamos gépek közül a 

• külső gerjesztésű egyenáramú motor és a 

• kétfázisú aszinkronmotor 
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biztosíthatja az elvárások szerinti működést. 

1.1. Egyenáramú szervomotorok 

Emlékeztetőül a motor egyszerűsített villamos kapcsolási rajza és a működést leíró egyenletek: 

 

 

 

7.1.1.1. ábra 

A fenti összefüggésekben a „k” a motorállandó. A fordulatszámot legkönnyebben az armatúra 

kapocsfeszültségével lehet változtatni: 

 

7.1.1.2. ábra 

Az ún. statikus jelleggörbék az alábbi ábrán láthatók: 
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7.1.1.3. ábra 

Egy adott fordulatszámról egy másik fordulatszámra történő „átállás” időfüggvénye lengés nélkül: 

 

ahol 

 : tehetetlenségi nyomaték) 

 a villamos időállandó. 

Képzeletben álló helyzetből indítsunk el egy szervomotort és vizsgáljuk meg, hogy az idő függvényében hogyan 

éri el a maximális fordulatszámot (szögsebességet). Az alábbi ábra 3 különböző esetet mutat: 

 

7.1.1.4. ábra 
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Az 1. jelleggörbe tekinthető a legjobb esetnek, ilyenkor ugyanis nincs lengés és viszonylag gyors a beállás az új 

fordulatszámra. A 2. jelleggörbe nem kívánatos lengéseket mutat, a forgórész túlzottan fürge. A 3. jelleggörbe 

esetén viszont nagyon lassú a folyamat, a forgórész túlzottan lomha. 

Az 1. jelleggörbe esetén  

A 2. jelleggörbe esetén  

A 3. jelleggörbe esetén  

A fentiek alapján látható, hogy a TM szerepe meghatározó. Éppen ezért a gyakorlati megvalósításoknál kétfajta 

kialakítás terjedt el: 

• kis átmérő – hosszú forgórész („hurkaszerű” kialakítás) 

• nagy átmérő – rövid forgórész („tárcsaszerű” kialakítás) 

Ez utóbbira példa a tárcsamotor vagy diszkmotor, amelynek jellemzője az állandó mágnes az állórészen és a 

lemezszerű forgórész, amelyet gyakran NYÁK lemezből (nyomtatott áramköri lemez) készítenek. A működés 

jellemzője, hogy az állandó mágnes miatt nincs gerjesztőköri veszteség, jó a motor hatásfoka és a forgórész 

rövid ideig nagy áramot is elvisel, ugyanakkor a túlzottan nagy áram lemágnesezheti azaz tönkreteheti az 

állórész mágnesét. 

Az alábbi ábra mutatja azokat a tényezőket, amelyek korlátozást jelentenek az egyenáramú szervomotorok 

használatánál: 

 

7.1.1.5. ábra 

Korlátozó tényezők: 

•  hőmérsékleti korlát, általában 150ºC-ot nem szabad túllépni, 

•  ; fordulatszám korlát a kommutáló szegmensek között megengedhető maximális feszültség miatt, 

•  ; terhelőnyomatéki korlát a lemágnesező hatás miatt, 

•  , kommutációs határ, a csúszóérintkezőkön átvihető legnagyobb teljesítménykorlát miatt. 
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1.2. Váltakozó áramú szervomotorok 

A rövidre zárt forgórészű, kétfázisú aszinkronmotorokat lehet felhasználni váltakozó áramú szervomotorként, 

amennyiben a mechanikai kialakítás biztosítja az elvárások szerinti működést. A motor állórésze kétfázisú 

tekercselést tartalmaz, a két tekercs egymáshoz képest 90º-kal van eltolva. A forgórész kalickás és ún. serleges 

azaz pohárszerű kialakítású. 

 

7.1.2.1. ábra 

 

7.1.2.2. ábra 

A fenti ábra szerint az Uv vezérlőfeszültség nagyságának és fázisának változtatásával biztosítható a 

fordulatszám-változtatás és a forgásirányváltás. 

A váltakozó áramú szervomotorok előnyös tulajdonsága az egyenáramúakéhoz képest, hogy lényegesen 

egyszerűbb a forgórész kialakítása, hiszen nincs tekercselés, elmarad a kommutátor és kefe, így kisebb a 

súrlódás is. A serleges kialakítás miatt kicsi a forgórész tehetetlenségi nyomatéka. Egyenáramú erősítő helyett 

váltakozó áramú erősítő szükséges a működtetéshez. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a szervomotorok számos előnyös tulajdonsága mellett számolni kell 

azzal, hogy a működés során nem ismeretes a forgórész helyzete, amire a pozícionálási feladatokban 

elengedhetetlenül szükség van. Éppen ezért a szervomotorokat nagyon gyakran olyan kiegészítő egységgel 

látják el, amely képes információt adni a forgórész helyzetéről. Ilyen például a rezolver vagy a szöghelyzetadó. 

2. Léptetőmotorok 

A léptetőmotorok olyan elektromechanikus átalakítók, amelyek villamos impulzusokat alakítanak át 

meghatározott nagyságú szögelfordulásokká és fordulatszámuk az 
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n =60x impulzusfrekvencia / fordulatonkénti lépések száma 

összefüggés szerint egyenesen arányos az impulzusfrekvenciával. E tulajdonságaik révén a digitális 

vezérléstechnikával jelentőségük egyre nő. A léptetőmotorokat elsősorban pozícionálási célokra használják a 

műszaki élet különböző területein (pl. robotok, szerszámgépek, számítástechnikai eszközök stb.). Alapvető 

jellemző tulajdonságuk, hogy működésük során a forgórész helyzete meghatározott. 

A léptetőmotorokat manapság igen sokféle kivitelben gyártják: állandó mágneses, lágymágneses armatúrájú és 

hibrid típusok léteznek. A forgórész lehet 1 vagy több póluspárú, szimmetrikus vagy ún. csőrös kialakítású. A 

leggyakrabban alkalmazott típus az állandó mágneses kivitel, amelyeknek a jó statikus és dinamikus 

tulajdonságai mellett a viszonylag jó a hatásfokuk is jellemzőjük. Emellett tartónyomatékuk is van, ami nem 

mondható el a lágymágneses motorokról. További előnyük a jó csillapítás. 

Leggyakrabban előforduló típusok: 

• állandó mágneses 

• változó reluktanciájú 

• hibrid léptetőmotorok. 

Az állandó mágneses léptetőmotorok forgórészében állandó mágneseket találunk, a rotor palástján É-D-É-D stb. 

mágneses polaritású sávok vannak, amelyek a gerjesztett állórész-fogakkal kapcsolódó erővonalaik révén 

erőhatást fejtenek ki. Ezek ugranak a legközelebbi, megfelelő mágneses pólust adó állórész-foghoz. Gyakori 

kialakítás az, amikor az állórészben két tekercs helyezkedik el, középkivezetéssel. Ezt az elrendezést 

unipolárisnak nevezzük. Az unipoláris tekercselés mellett találkozhatunk még a bipoláris és bifiláris 

tekercseléssel is. Az állandó mágneses léptetőmotorok jellemzője a viszonylag kis nyomaték és a nagy 

lépésszög. 

A változó reluktanciájú léptetőmotorokban nincs állandó mágnes, így tartónyomatékuk sincs. Az állórész 

gerjesztésekor a forgórész úgy áll be, hogy a mágneses ellenállás a legkisebb legyen. Lengésre kevésbé 

hajlamosak. Hatásfokuk nem éppen kiváló, ezért nem az ipari alkalmazás az erősségük. 

A hibrid léptetőmotor nagy nyomatékkal, pontos beállással, jó pozíciótartással érte el, hogy ezt alkalmazzák a 

legszélesebb körben, főként az iparban. Az előző két típus felépítését kombinálják. A hibrid léptetőmotor egy 

lemezelt, fogazott lágyvas állórészből, valamint diamágneses tengelyből, a tengelyre húzott gyűrű alakú állandó 

mágnesből és erre húzott, fogazott lágyvas forgórészből áll. Az állandó mágnes alkotóirányban van mágnesezve, 

az erővonalak a palást felé haladnak, majd az állórészbe átlépve abban záródnak. Ha nagy nyomatékra van 

szükség, több ilyen motort tesznek fel közös tengelyre. A motor készül 2-, 3-, 4- és ötfázisú kivitelben. A 

nagyobb fázisszám simább járást eredményez, de mind a motor, mind a meghajtó elektronika drágább. 

A léptetőmotor alapvető jellemzője az, hogy a tengelye diszkrét módon, egyes lépéseket megtéve forog. A 

tengely egy körülfordulása pontosan meghatározott számú, egyes lépések megtételét jelenti, a lépésszám függ a 

motor felépítésétől. Az alábbi ábrán az állórészen 3 fázisú és 6 pólusú, míg a forgórészen 4 pólusú kialakítás 

látható. 

 

7.2.1. ábra 
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A motor működése azon alapul, hogy az állórész egy tekercsét gerjesztve a forgórész olyan helyzetbe áll be, 

hogy a gerjesztett mágneses kör mágneses ellenállása minimális legyen. Ez a helyzet akkor jön létre, ha az 

állórész és forgórész fogai szemben állnak egymással. A motor jellemzője az ún. lépésszög, amely a motor 

kialakításától függ. A lépésszöget az alábbi összefügg alapján lehet meghatározni: 

 

ahol Zr a forgórész fogszáma és m a fázisszám. Tipikus lépésszögek: 1,8º, 2,5º, 7,5º, 15º, 18º, 30º, 39º stb. 

A léptetőmotor működtetését vezérlő elektronika végzi. A gyakorlatban többféle vezérlési mód létezik, ezek 

közül említünk kettőt: 

2.1. Unipoláris vezérlés: 

Minden fázis két különálló tekercsből áll. Az egyik tekercs eleje a másiknak a végével van összekötve, és a 

közös pont felváltva kapcsolódik a feszültségforrás negatív, illetve pozitív sarkához. Az ilyen kapcsolás 

elektronikus megvalósításához fázisonként két végtranzisztor szükséges. 

Kapcsolás: 

 

7.2.1.1. ábra 

2.2. Bipoláris vezérlés: 

Minden motorfázis csak egy tekercsből áll, ezért a tekercseknek mind az elejét, mind a végét felváltva kell a 

feszültségforrás különböző kapcsaira kapcsolni. Így fázisonként négy végtranzisztor szükséges. 

Kapcsolás: 
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7.2.2.1. ábra 

A lépésszög értéke az ún. lépésfelezés módszerével tovább csökkenthető. 

A léptetőmotorok működési gyorsaságát az indulási/leállási frekvencia és a maximális üzemi frekvencia 

jellemzi. 

Indulási frekvencia az a legnagyobb impulzusfrekvencia, amelyet az álló motorra hirtelen rákapcsolva, a motor 

lépésveszteség nélkül képes követni. Leállításkor pedig erről az impulzusfrekvenciáról a motor lépéstévesztés 

nélkül leállítható. 

A maximális üzemi frekvencia folyamatos frekvencianöveléssel érhető el anélkül, hogy a motor kiesne a 

szinkronizmusból. Mindkét érték függ a terhelőnyomatéktól és a motor tengelyére redukált tehetetlenségi 

nyomatéktól. 

A léptetőmotorok működési gyorsaságát az indulási frekvencia és a maximális üzemi frekvencia jellemzi. 

Indulási frekvencia az a legnagyobb impulzusfrekvencia, amelyet az álló motorra hirtelen rákapcsolva, a motor 

lépésveszteség nélkül képes követni. 

A maximális üzemi frekvencia folyamatos frekvencianöveléssel érhető el anélkül, hogy a motor kiesne a 

szinkronizmusból. Mindkét érték függ a terhelőnyomatéktól és a motor tengelyére redukált tehetetlenségi 

nyomatéktól. 

Az alábbi ábra mutatja a léptetőmotorok statikus jelleggörbéjét a jellemző üzemi tartományokkal: 
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7.2.2.2. ábra 

A frekvenciaváltoztatás időfüggése látható az alábbi ábrán: 

 

7.2.2.3. ábra 

A léptetőmotorok alkalmazásával kapcsolatban a problémák főkéni indításkor, gyorsításkor, fékezéskor, és 

leálláskor jelentkeznek. A rezonanciafrekvencia tartományban a kétfázisú léptetőmotoroknak lengési problémái 

jelentkezhetnek, emiatt ott csillapítást kell megvalósítani. Egy léptető impulzus hatására bekövetkező forgórész 

elfordulás időfüggése látható az alábbi ábrán. 

 

7.2.2.4. ábra 
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Statikus nyomatékgörbe: 

Ezt az értéket úgy nyerjük, hogy a forgórészt j szöggel elfordítjuk, és mérjük az ehhez szükséges nyomatékot. 

Az alábbi ábra azt mutatja, amikor csak egy állórésztekercs van gerjesztve, és a forgórésznek a déli pólusát 

ábrázoljuk: 

 

7.2.2.5. ábra 

Ha a rotort ki akarjuk mozdítani stabil helyzetéből, akkor ehhez az elfordulás szögével növekvő nyomatékra van 

szükség. Az így adódó statikus jelleggörbét jó egyezéssel szinuszgörbével közelíthetjük. A görbe csúcsértékét az 

Mb billenőnyomaték adja a jb billenőszögnél. Ha a forgórészt elfordító nyomaték meghaladja Mb értékét, akkor a 

motor túljut jb szöghelyzeten, és áthalad a labilis tartományon a következő stabil pontig. Ha a nyomaték 

továbbra is túl nagy, a motor továbbfordul, nem áll meg a következő stabil pontnál. 

Összefoglalva a léptetőmotorok legfontosabb jellemzői az alábbiak: 

• Pontos, lépésszerű pozícionálás előre megadott számú vezérlőimpulzus segítségével. A pozícionáláshoz nincs 

szükség érzékelőre, szabályozóra. 

• Nagy nyomaték kis szögsebességnél, még egyes lépések esetén is. 

• Nyugalmi helyzetben, gerjesztett állapotban nagy tartónyomaték, ami önzáró viselkedést eredményez 

• Digitális vezérléshez közvetlenül csatlakoztatható. 

• Frekvenciaváltozás sebességére ügyelni kell, az irányítástechnikailag nyílt hurok miatt a lépéstévesztés rejtve 

maradhat. 

• Bizonyos esetekben lengésre hajlamos. 

3. Lineáris motorok 

A gyakorlati élet számos esetben nem körkörös, forgó mozgást, hanem egyenesvonalú haladó mozgatást 

igényel. Erre a feladatra természetesen számtalan megoldást dolgoztak ki, ezek többsége a forgó mozgást 

alakítja át valamilyen mechanizmus segítségével lineáris mozgássá. A megoldások egy másik csoportja 

közvetlenül lineáris mozgatást végez olyan eszköz felhasználásával, amely a betáplált energiát közvetlenül 

haladó mozgássá alakítja át. E helyen természetesen csak a villamos energiával működtetett berendezésekkel 
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foglalkozunk, de megemlítjük, hogy léteznek más energiával működő rendszerek is (mechanikus, pneumatikus, 

hidraulikus stb. rendszerek). 

A korábbiakban tárgyalt hengeres szerkezetű villamos gépek (aszinkron-, szinkron-, egyenáramú gépek) 

mindegyikének létezik lineáris változata is. A gyakorlatban a lineáris aszinkronmotort tekinthetjük az egyik 

legszélesebb körben használt lineáris motortípusnak. Népszerűségét egyszerű felépítésének, üzembiztonságának 

és a teljesítményelektronikának köszönhetően jó vezérelhetőségének köszönheti. Különösen a hosszú egyenes 

pályát igénylő rendszerekben (raktári szállítópályák, szerszámgépek, gyártórendszerek, daruk, vasutak stb.) 

alkalmazzák szívesen a lineáris aszinkronmotorokat. 

A lineáris aszinkronmotorok működési elve könnyen érthető a „hagyományos” hengeres formájú háromfázisú 

gép működése alapján. A hengeres elrendezésben az állórész háromfázisú tekercsére kapcsolt feszültségrendszer 

forgó mágneses teret hozott létre. A lineáris motor esetén a sztátor 3 tekercsét egymás mellett elhelyezve a 

rákapcsolt háromfázisú feszültség nem forgó, hanem egyenes vonal mentén haladó mágneses teret hoz létre. Ha 

például egy lapos fémlemezt helyezünk a sztátor közelébe, akkor a haladó mágneses tér feszültséget indukál a 

fémlemezben, s következésképpen benne áram fog folyni. Az ennek hatására létrejövő mágneses tér 

kölcsönhatásba lép a haladó térrel, s így végül is egy mozgató erő fog hatni a fémlemezre, melynek iránya 

megegyezik a mozgó tér haladási irányával. Ez a ferromágneses anyagú fémlemez felel meg a hagyományos 

motor forgórészének, amit itt most szekundernek is szokás nevezni, a sztátort pedig primernek. Ha a szekunder 

rész hossza megegyezne a primerével, akkor a mozgás miatt hamar eltávolodnának egymástól a részek, ezért a 

lineáris aszinkronmotort kétféle változatban készítik: rövid primerű és rövid szekunderű kialakításban. Ezek a 

leggyakrabban használt elrendezések, de léteznek más kialakítások is. 

A lineáris aszinkronmotorok két fontos dologban különböznek a hengeres változatútól. A lineáris változatban a 

légrés lényegesen nagyobb, mint a hengeresnél, s ezért jóval nagyobb mágnesező árammal kell számolni, 

következésképpen a teljesítménytényező és a hatásfok alacsony értékű. A másik fontos eltérés az, hogy a 

lineáris motornál a primer rész végénél a mágneses tér erősen lecsökken, míg a hengeresnél önmagukban zártak 

az erővonalak. Ennek következtében különösen a rövid primerű gépnél a szekunderben olyan tranziens áramok 

is kialakulnak, amelyek frekvenciája különbözik a primer áramétól és ez károsan befolyásolja a gép működését, 

ugyanis ennek hatására csökken a tolóerő és nő a veszteség. 

Az alábbi ábrák a fentiekben említett kétféle változat egy-egy lehetséges kialakítási lehetőségére mutatnak 

példát. A rövid primerű lineáris aszinkronmotor lehet ún. kétoldalas vagy egyoldalas tekercsű az alábbiak 

szerint: 
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7.3.1. ábra 

A lineáris motor nyomaték-fordulatszám karakterisztikája lényegében azonos a hengeres változatéval. A 

kétoldalas tekercsű változat esetén nincs oldalirányú erő a primer és szekunder rész között feltéve, hogy a 

szekunder rész szimmetrikusan helyezkedik el a légrésben. Az egyoldalas elrendezésnél azonban van 

oldalirányú erőkomponens is, amelyet ki lehet kompenzálni a szekunderen alkalmazott ferromágneses anyag 

alkalmazásával. 

A rövid szekunderű lineáris aszinkronmotor elvi elrendezése látható az alábbi ábrán. 

 

7.3.2. ábra 

A tekercsek vonalas elrendezése a rákapcsolt háromfázisú feszültségrendszer révén egy „mágneses folyamot” 

hoz létre, melynek hatására a fémlemez elmozdul. A primer fluxus a levegőn és a fémlemezen keresztül záródik. 

Ha a fémlemezt például mágneses úton a primer felett lebegtetik és az U alakú primer elrendezést a tekercsekkel 

együtt egy hosszú pályának alakítják ki, akkor egy mágneses lebegtetésű – súrlódásmentes – mozgatást lehet 

megvalósítani. Ilyen elrendezést alkalmaznak például a japán és német kísérleti gyorsvasútnál. 

Természetesen mindkét típusú elrendezésnél a primer tekercseket frekvenciaváltón keresztül táplálják a 

sebesség folyamatos és rugalmas változtathatósága érdekében. 

4. Kefe nélküli motorok (EC motorok) 

Az egyenáramú gépek vizsgálatánál láttuk, hogy a kommutátor a kefékkel együtt tulajdonképpen egy 

mechanikus egyenirányító azaz kapcsoló szerepet tölt be. Teljesítményelektronikai eszközök alkalmazásával 

kiválthatjuk ezeket a mechanikus kapcsolókat, s ezáltal megszüntethetjük az egyenáramú gépek legkényesebb 

egységét, a kommutátort a kefeszikrázással együtt. Ez az alapja az ún. kefe nélküli egyenáramú motorok 

kialakításának. Szokás elektronikus kommutációjú motorokról is beszélni (EC=Electronically Commutated 

Motors). Mivel célszerűbb ezeket a kapcsoló eszközöket nem mozgórészen elhelyezni, ezért a sztátor (állórész) 

és rotor (forgórész) funkciókat felcserélik: a forgórészen állandó mágnest helyeznek el, míg az armatúra 

tekercseket az állórészen készítik el. A félvezetős kapcsolók (általában tranzisztorok) kapcsolják rá az armatúra 

tekercsekre a megfelelő irányú áramot a forgórész megfelelő helyzetében. Ezért mindenképpen ismerni kell a 

forgórész pillanatnyi helyzetét, hogy a kapcsolások a helyes időpontban következzenek be. Az így kialakított 

gépben az állórész tekercsekben váltakozó áram folyik, melynek hatására a forgórésszel szinkronforgó 

mágneses tér keletkezik. Ez pedig nem más, mint egy szinkron gép, amely azért 2 szempontból is más, mint a 

korábbiakban tárgyalt szinkron gép: az állórész tekercsek áramai nem szinuszosak és a frekvencia sem állandó, 

hanem azt a forgórész fordulatszáma határozza meg. Ezért tulajdonképpen a kefe nélküli egyenáramú motor 

megnevezés nem teljesen helyes, azonban mégis ez a megnevezés terjedt el a szakirodalomban. A kefe nélküli 

motorok egy lehetséges elvi felépítése látható az alábbi ábrán: 
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7.4.1. ábra 

A helyes működés alapfeltétele, hogy ismerjük a forgórész helyzetét. A forgórész helyzetének meghatározása 

kétféle módon történhet: 

• közvetlen helyzetmeghatározás: pl. szögjeladóval, mágneses érzékelővel (Hall-elemmel) 

• közvetett helyzetmeghatározás: 

• „intrusive” módon: pl. kényszerjelekre adott válaszjelekkel 

• nem „intrusive” módon: feszültség, áram méréssel és számítással 

A közvetlen helyzetmeghatározás egyik ismert módja a szögjeladó alkalmazása. Másik lehetőség az ún. Hall-

effektuson alapuló érzékelés Hall-elem használatával. A Hall-elem segítségével mérhető a mágneses tér 

nagysága és iránya is. Az alábbi ábra mutatja a Hall-elem elvi elrendezését, illetve a Hall-jelenségen alapuló 

integrált áramkör felépítését: az UH feszültség nagyságát és irányát a B indukció nagysága és iránya határozza 

meg adott tápfeszültség polaritás esetén. 

 

7.4.2. ábra 

Az ún. Hall integrált áramkörök (Hall-IC-k) szolgáltatják a forgórész helyzetéről a megfelelő jelet a 

kapcsolóelemeket vezérlő rendszer számára, amely rendszerint egy mikroprocesszor alapú eszköz. A Hall-IC-

ket a forgórész alatt helyezik el például az alábbi elrendezésben: 
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7.4.3. ábra 

A közvetett helyzetmeghatározás egyik lehetséges módja az, amikor nagyfrekvenciás vizsgáló jelekre adott 

válaszjelek kiértékelésével határozzák meg a forgórész pozícióját („intrusive” módszer). A másik esetben nem 

„intrusive” módon, azaz a motor feszültség és áram jeleinek mérésével majd ezen adatokból számítással 

következtetnek a forgórész pozíciójára. Ilyenkor a forgórész helyzetét azokból az információkból határozzák 

meg, amelyeket az állórész áramkör paramétereinek és mennyiségeinek értékeiből számítanak ki. 

Az EC motorok nagy előnye, hogy jelleggörbéjük megegyezik a külső gerjesztésű egyenáramú motorokéval, 

üzemük jóval megbízhatóbb és nincs kefeszikrázás sem. Alkalmazásuk rohamosan terjed, például a 

számítástechnikai eszközök egyik kedvelt motortípusa (Pl. merevlemez meghajtók). 
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8. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

2. Önellenőrző feladatok megoldásai 

Megoldások 
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