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1. BEVEZETÉS 

1.1 Elektrotechnika helye a műszaki tudományok között 

A műszaki tudományok művelői – a mérnökök – a technológiák problémamegoldásra 
történő alkalmazását végzik. A mérnöki munkavégzés jogosultságokkal szabályozott 
cselekvés, melynek során a megszerzett ismereteket, az ítéletalkotás képességét és az 
innovációs intelligenciát alkalmazzák sokszor tudományos igényességgel a konstrukciók 
és a folyamatok tervezésére és kivitelezésére. Az elektrotechnika az elektromos energia 
előállításával, továbbításával és felhasználásával foglalkozó tudomány. Idetartoznak az 
erőművek, transzformátorok, erősáramú kábelek és fogyasztók. Sokszor keveredik a 
fogalom az elektronikával, amely az információs és szabályzó jelekkel kapcsolatos 
villamos jel előállításával, továbbításával, feldolgozásával foglalkozik. Idetartoznak a 
kommunikációs jelek, rádiók, televíziók, mikrofonok és hangszórók, az erősítők, a vezérlő 
és szabályzó áramkörök. 
 
1.2 Mértékegységek és prefixumok 

Egy fizikai jelenséget akkor nevezhetünk mennyiségnek, ha képesek vagyunk ésszerűen 
mértékegységet rendelni hozzá. Ebben az esetben meghatározhatjuk, hogy a – most már 
fizikai mennyiségnek tekintett – fizikai jelenség hányszor nagyobb, mint a neki 
tulajdonított mértékegység; az erre irányuló egész tevékenységet nevezzük mérésnek. 
Matematikailag fizikai mennyiségnek nevezzük a mérőszám és a mértékegység skaláris 
szorzatát: 
 

	 é é ő á ∗ é é é  
 

például: 
 

32	kV 
 
ahol: U a feszültség jele; 32 a mérőszám (számérték); k SI előtag (prefixum), a kilo 
rövidítése, azaz ezerszerese az alapmértékegységnek; V a feszültség SI mértékegysége 
(volt). 
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1.3 Elnevezések és jelölések 

A fizikai mennyiség jele dőlt betű, megnevezését szabvány írja elő. A mérőszám, jelölése 
kapcsos zárójellel {}, a mértékegység, jelölése a szögletes zárójellel [], a mértékegység 
jele és előtagja álló vékony szedésű betű. 
fizikai mennyiség = {mérőszám} · [mértékegység] 
 

A = {A} · [A] 
 

Ha a fizikai mennyiség vektormennyiség jelölhető vastag szedéssel: F vagy vektorjellel 
is:	 . 
 
Hét fizikai alapmennyiség létezik, ezért minden más fizikai mennyiséget ezekből lehet 
származtatni: 
 

1. táblázat: A hét fizikai alapmennyiség 
Alapmennyiség Mértékegység 
neve  jele  neve  jele  definíciója 
hosszúság  l  méter  m  A méter annak az útnak a 

hosszúsága, amelyet a fény 
vákuumban 1/299 792 458 
másodperc időtartam alatt 
megtesz. 

tömeg  m  kilogramm  kg  A kilogramm az 1889. évben, 
Párizsban megtartott 1. Általános 
Súly- és Mértékügyi Értekezlet által 
a tömeg nemzetközi etalonjának 
elfogadott, a Nemzetközi Súly- és 
Mértékügyi Hivatalban, Sèvresben 
őrzött platina–irídium henger 
tömege. 

idő  t  másodperc  s  A másodperc az alapállapotú 
cézium–133 atom két hiperfinom 
energiaszintje közötti átmenetnek 
megfelelő sugárzás 9 192 631 770 
periódusának időtartama. 

elektromos 
áramerősség  

I  amper  A  Az amper olyan állandó villamos 
áram erőssége, amely két egyenes, 
párhuzamos, végtelen hosszúságú, 
elhanyagolhatóan kicsiny kör 
keresztmetszetű és egymástól 
1 méter távolságban, vákuumban 
elhelyezkedő vezetőben fenntartva, 
e két vezető között méterenként 
2·10-7 newton erőt hozna létre. 

termodinamikai 
hőmérséklet  

T  kelvin  K  A kelvin a víz hármaspontja 
termodinamikai hőmérsékletének 
1/273,16-szorosa. 
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Alapmennyiség Mértékegység 
neve  jele  neve  jele  definíciója 
anyagmennyiség  n  mól  mol  A mól annak a rendszernek az 

anyagmennyisége, amely annyi 
elemi egységet tartalmaz, mint 
ahány atom van 0,012 kilogramm 
szén–12-ben. A mól 
alkalmazásakor meg kell határozni 
az elemi egység fajtáját; ez atom, 
molekula, ion, elektron, más 
részecske vagy ilyen részecskék 
meghatározott csoportja lehet. 

fényerősség  Iv  kandela  cd  A kandela az olyan fényforrás 
fényerőssége adott irányban, 
amely 540·1012 hertz frekvenciájú 
monokromatikus fényt bocsát ki és 
sugárerőssége ebben az irányban 
1/683 watt per szteradián. 

 
1.4 Elektrotechnika összefüggései, és alapfogalmak 

1.4.1 Az elektromos tér 

Az elektromosan feltöltött test maga körül elektromos mezőt, vagy más néven erőteret 
hoz létre, amely a benne levő más elektromosan feltöltött testekre erőt fejt ki. Ha ennek 
a mezőnek a vizsgálatához egy q töltéssel ellátott próbatestet választunk, akkor az 
tapasztalható, hogy a próbatestre ható erő nagysága egyenesen arányos annak 
töltésével és a mezőben elfoglalt helyével. 
 

∙  , 
(1.1) 

ahol az  [V/m] vektormennyiség a tér és a hely függvénye, és térerősségnek nevezik. 
Pozitív töltésre a térerőséggel megegyező irányú, negatív töltésre azzal ellentétes irányú 
erő hat a villámos térben. A teret grafikusan az úgynevezett erővonalakkal lehet 
ábrázolni, amelyek minden pontban érintőlegesek az  térerősség vektorára. 

 
1. ábra: Az elektromos térerő 
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1.4.2 Coulomb törvénye 

Legyen két pontszerű töltés, amelyeknek méretei elhanyagolhatóak az őket körülvevő tér 
méreteihez képest, és amelyek a q1 és q2 elektromos töltésekkel vannak feltöltve, a 
köztük lévő távolság légüres térben pedig r. 
 

 
2. ábra: Két töltéshordozó között fellépő erő 

 
Ebben az esetben az tapasztalható, hogy a két töltés között fellépő taszítóerő (vagy 
vonzóerő) egyenesen arányos a töltések szorzatával és fordítottan arányos az egymástól 
mért távolság négyzetével: 
 

1
4

∙
∙

	, 

(1.2) 
 
ahol: 8.86 ∙ 10  [As/Vm] a légüres tér permittivitását jelenti. 
 
1.4.3 Az elektromos feszültség 

Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) 
megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik 
pontból elmozdul a másikba. Mértékegysége tehát a joule/coulomb, amit voltnak (Volt, 
V) neveznek. Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget 
elektromos potenciálnak nevezik. Nagyságától függően nevezik törpefeszültségnek, 
kisfeszültségnek, nagyfeszültségnek vagy különlegesen nagy feszültségnek. Egy 
általános meghatározás szerint, a villamos tér A és B pontjai közötti feszültség az E 
térerősség vektornak az A és B pontok között tetszőlegesen felvett l útvonalra vonatkozó 
integráljával egyenlő: 
 

∙ . 

(1.3) 
Az elektromos feszültség mértékegysége tehát a Volt [V]. 
 
1.4.4  Az elektromos áramerősség 

Az elektromos feszültség hatására egy vezető közegben, megindul az elektromos 
töltéshordozók rendezett mozgása. Az áramerősséget az áram mennyiségi jellemzésére 
használjuk. Definíció szerint áramerősségen az áramvezető keresztmetszetén időegység 
alatt áthaladó elektromos töltés nagyságát értjük. Egy általános meghatározás szerint,  
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egy adott vezető felületen időegység alatt áthaladó töltésmennyiség nagyságát 
áramerősségnek nevezik: 
 

∆
∆

lim
∆ →

∆
∆

	, 

(1.4) 
 
ahol ∆q a töltésmennyiséget, ∆t pedig az időegységet jelenti. Az elektromos áramerősség 
az SI mértékegységrendszer hét alap fizikai mennyiségének egyike. jele: I, 
mértékegysége: amper, ennek jele: A. 
Az elektromos áramnak (az áramvezető keresztmetszetén áthaladó elektromos töltés 
különböző hatása van: hőhatás (hőenergiát gerjeszt), kémiai hatás (elektrolitba helyezett 
két fémpóluson kémiai jelenség játszódik le), fényhatás (gáztöltésű kisülő csőben fényt 
bocsájt ki), valamint mágneses hatás (árammal átjárt vezető mágneses teret hoz létre). 
 
1.5 A vezetési elektromos áram 

Az elektromos töltéshordozók vezetőkben történő rendezett mozgását stacionárius 
(időben nem változó) körülmények között, vezetési elektromos áramnak nevezik. Egy 
állandó elektromos árammal átjárt vezető, úgynevezett elektrokinetikus állapotban van, 
mely állapotban elektromos teret generál. Az elektromos tér mozgásra kényszeríti a 
töltéshordozókat, valamint olyan energetikai változásokat idéz elő amelyeknek mágneses 
és termikus fizikai hatásai vannak. 
Már említve volt, hogy egy adott vezető felületen időegység alatt áthaladó 
töltésmennyiség nagyságát áramerősségnek nevezik: 
 

∆
∆

lim
∆ →

∆
∆

	, 

(1.5) 
 

ahol ∆q a töltésmennyiséget, ∆t pedig az időegységet jelenti. Az áramerősség irányát 
megegyezés szerint a pozitív töltéshordozók iránya adja meg. 
Egy vezető elektrokinetikai állapotát az áramsűrűségnek nevezett J vektoriális 
mennyiséggel jellemzik (3. ábra). Ezt a mennyiséget felhasználva, ki lehet fejezni az 
áramerősség értékét az S felületen keresztül: 
 

	
∙ 	.     (1.6) 

 
Az áramsűrűség nemzetközi mértékegysége az A/m2. 
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3. ábra: Az áramsűrűség meghatározása 

 

 
4. ábra: A vezetési áram sűrűsége a Σ zárt felületen keresztül 

 
Tekintve a 4. ábrán látható Σ zárt felületet, megfogalmazható a töltésmegmaradás 
általános törvénye erre a felületre vonatkozólag. A töltésmegmaradás törvénye 
kimondja, hogy a felületen áthaladó vezetési áram sűrűsége egyenlő a felületen belül 
található qΣ töltésmennyiség csökkenési sebességével: 
 

	.     (1.7) 

 
Ismert továbbá, hogy stacionárius elektrokinetikai állapotban az áramerősségek értéke 
állandó, a töltéshordozók eloszlása pedig időben változatlan. Ez a megállapítás azt 
jelenti, hogy stacionárius állapotban minden zárt felületen keresztül az áramerősség 
egyenlő zéróval: 
 

	
∙ 0	,     (1.8) 

 
tehát az áramvonalak zárt görbék, és az elektromos áram csak zárt utakon keresztül tud 
közlekedni. 
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1.6 Az elektromotoros erő 

Az elektrokinetikai állapotot csak úgy lehet fenntartani, ha létezik egy állandó elektromos 
tér, amelyik egy nem elektromos energia elektromos energiává alakulása során jön létre. 
Ezt a teret létre lehet hozni kémiai hatás folyamán (például elemekben vagy 
akkumulátorokban), termikus úton (elektromos vezető nem egyenletes felmelegítése 
során), két különböző vezető érintkezésbe hozásával, vas és félvezető 
összekapcsolásával, fény hatására stb. Stacionárius állapotban tehát az elektromágneses 
tér két összetevőből fog állani: az E térerősségből (amit a qΣ töltéshordozók 
gerjesztenek), valamint a nem elektromos jellegű gerjesztett Eg térerősségből (5. ábra). 
Az eredő térerősség Г zárt görbe körüli integrálját elektromotoros feszültségnek 
(elektromotoros erőnek) nevezik. Az elektromotoros erőt a következőképpen számítják 
ki: 

∮
	

∙ ∮
	

∙ ∮
	

∙ 0 ∮
	

∙ ∮
	

∙ 	.  (1.9) 
 

 
5. ábra: Az elektromotoros feszültség meghatározása és jelölése 

 
Az összefüggésből látható, hogy az Eg gerjesztett térerősség integrálja a Г zárt görbe 
körül már nem egyenlő zéróval. Ez a nem nulla összetevő képezi az elektromotoros erőt, 
vagy elektromotoros feszültséget, melynek mértékegysége a [V]. Egy tetszőleges görbén 
az A és B pontok közötti elektromotoros feszültséget a következő egyenlettel lehet 
meghatározni: 
 

∮
	

∙ 	.     (1.10) 
 

Ki lehet jelenteni tehát, hogy az elektromotoros feszültség ott keletkezik, ahol 
heterogenitások vannak az elektromos áramkörben. Ezeket a feszültségeket másképpen 
tápfeszültségeknek hívják, és a 5. ábrán láthatóan jelölik. Az elektromos áramkörök azon 
részeit, ahol csak a q töltéshordozók által generált térerősség létezik, receptoroknak 
nevezik. 
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Stacionárius elektrokinetikai rendszerben a Coulomb-féle E térerősség potenciális jellege 
megmarad, amit az 
 

∮
	

∙ 0      (1.11) 
 
egyenlet is kifejez. Az előbbi összefüggés tulajdonképpen a stacionárius elektromos 
potenciál törvényét jelenti. 
Fontos megjegyezni, hogy stacionárius elektrokinetikai állapotban a térerősség értéke a 
vezetőkben már nem egyenlő zéróval, mint ahogyan az elektrosztatikus állapotban volt. 
 
1.7 Az anyagok villamos jellemzői 

Az anyagokat az elektromos erőtérben mutatott viselkedésük alapján szigetelők (vagy 
dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok) csoportjába sorolhatjuk. A vezetőket a 
fajlagos elektromos vezetésük mértéke és módja szerint tovább csoportosíthatjuk, mint 
elektronvezetők: fémes vezetők és félvezetők; ionvezetők: folyékony és szilárd 
elektrolitok; gázhalmazállapotú vezetők: iongázok és plazmák [21]. 
 

6. ábra: Különböző anyagok fajlagos elektromos vezetési tartománya 
Forrás: [21] 

 
A 6. ábra az anyagok fajlagos elektromos vezetési adatait tartalmazza. 
A szilárd anyagok vezetési mechanizmusa szoros kapcsolatban áll az anyag 
szerkezetével, a benne található kémiai kötőerők minőségével. 
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7. ábra: A kötéstípus és a vezetési sajátság kapcsolata 

Forrás: [21] 
 
A (7. ábra) mutatja az elektromos vezetés és a szilárd anyag részecskéi között meglévő 
kötőerők kapcsolatát. 
Az ábrán jelzett fémek alapvetően jó elektromos vezetők. Ez a tulajdonságuk a szabad 
elektronfelhő mozgásán alapszik. A szabad elektronok mozgását több hatás – külső 
elektromos tér, mágneses tér, anyagi minőségben történő változás, hőmérséklet 
különbség stb. befolyásolja. 
 
Az anyagok csoportosítása vezetőképesség szempontjából: 
 

 Vezetők: melyben a töltéssel bíró részecskék szabadon elmozdulhatnak, külső 
erő hatására. Villamosan vezető anyagok azok a szilárd, folyékony vagy gáznemű 
anyagok, amelyek fajlagos ellenállása 10–7W m-nél kisebb. Vezető anyagokban 
nagyszámú szabad – elmozdulásra képes – töltéshordozó van jelen. Vezető 
anyagú testekben villamos tér hatására töltésmegosztás következik be. Főleg 
fémek, melyben a delokalizált elektronok nem kötődnek szorosan egy- egy 
atomhoz. 

 Szigetelők: melyben a töltéshordozók helyhez kötöttek, nem mozdulhatnak el 
külső erő hatására. Főleg műanyagok, borostyánkő, kvarc, üveg, levegő, normál 
állapotú gázok. Rácsszerkezetükben a vegyértékelektronok is szorosan az 
atomtörzshöz kapcsolódnak. 

 Félvezetők: vezetőképesség szempontjából a szigetelők és a vezetők között 
helyezkednek el. 

  

Homöopoláros kötés

Heteropoláros kötés
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2. EGYENÁRAMÚ ÁRAMKÖRÖK JELLEMZŐI 

2.1 Egyenáramú áramköri elemek 

Az energiaforrások és a hozzájuk elektromos vezetékeken keresztül csatlakoztatott 
energiafogyasztók összességét elektromos áramkörnek (vagy elektromos hálózatnak) 
nevezzük. 
Topológiai szempontból egy elektromos áramkörök oldalakból, csomópontokból, és 
hurkokból állnak: 

 az oldal az elektromos áramkör azon része, amely a két csomópont közötti 
egymással sorba kapcsolt áramköri elemeket tartalmazza, és ahol minden 
pontban az áram erőssége ugyanaz; 

 a csomópont az elektromos áramkör azon része, ahová legalább három áramköri 
oldal van csatolva; 

 a hurok az áramköri oldalak azon összességét jelenti, amelyek egy zárt görbét 
alkotnak. 

A 8. ábrán egy egyszerű példa látható elektromos áramkörre. Az áramkör topológiáját 
elemezve elmondható, hogy tartalmaz két csomópontot (A és B), három áramköri oldalt 
(az A és B csomópontok közé csatolva), valamint a H1 és H2-vel jelölt két áramköri 
hurkot (esetenként lehet más áramköri hurkot is megjelölni). Az oldalakban az I1, I2, és 
I3 áramok folynak, tartalmaznak 2 darab elektromotoros feszültséget (E1 és E2 aktív 
áramköri elemek), valamint az R1, R2, R3, és R4 elektromos ellenállásokat, amelyek 
vezetékeken keresztül összecsatolt passzív áramköri elemek. 
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8. ábra: Elektromos áramkör 

 
A tanulmányozás során az ellenállások értékei állandóknak lesznek tekintve, tehát 
értékeik nem függnek az áramerősségtől. Az őket összecsatoló vezetők pedig 
hajszálvezetőknek számítanak, amelyeknek az elektromos ellenállása elhanyagolható, 
vagyis zéró. Az áramkörben levő mennyiségeket nagybetűvel jelölik: R – ellenállás, I – 
áram, U – feszültség, E – elektromotoros feszültség, P – teljesítmény. Egyenáramú 
áramkörökben mindezek a mennyiségek időben állandóak. 
Az elektromos áramkörök elméletének a fő problémája az elektromos áramkörök 
megoldása, ami az áramerősségek kiszámítását jelenti az áramkör oldalaiban, ismervén 
az elektromos forrásokat, valamint az elektromos fogyasztókat (receptorokat). A 
megoldás olyan törvények segítségével lehetséges, amelyek az elektrodinamika előbb 
bemutatott alaptörvényeiből következnek. 
 
2.2 Az elektromos áram (Ohm törvénye) 

A gyakorlati mérések azt mutatják, hogy egy vezető minden pontjában érvényes a 
következő összefüggés: 
 

∙ 	,      (2.1) 
 
ahol: ρ a vezeték anyagára jellemző úgynevezett fajlagos ellenállás [Ωm]. Lineáris 
vezetékekben a fajlagos ellenállás lineárisan függ a hőmérséklettől: 
 

∙ 1 ∙ Δ  .     (2.2) 
 
Az előbbi egyenletben a ρ0 fajlagos ellenállás a hőmérséklet referencia értékén, ∆t a 
hőmérsékletváltozás, és α az anyag egy állandója. 
 
Legyen a 9. ábrán látható vezeték darab, amelynek keresztmetszeti méretei 
elhanyagolhatóak a hosszúságához képest (hajszálvezeték). Tekintve, hogy a vezető 
keresztmetszete elhanyagolható, gyakorlatilag a J áramsűrűség állandó a keresztmetszet  
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minden pontjában, tehát J = I/S. Integrálva az AB szakaszon a (2.1) egyenletet, felírható 
a következő összefüggés: 
 

∙
	

∙ ∙
	

	 	.    (2.3) 
 

 
9. ábra: Tetszőleges hosszúságú hajszálvezeték 

 
Ismertek a következő összefüggések is: 
 

∙
	

∙
	

∙
	

,	

∙ ∙
	

	 ∙ ∙
	

∙ ∙
	

∙
	

∙ ∙ 	. (2.4) 

 
Az előbbi két egyenletet behelyettesítve a (2.3) egyenletbe, felírható Ohm törvénye a 
vezeték l hosszára: 
 

∙ 	,     (2.5) 
 
ahol u a feszültség a vezetéken, e az elektromotoros feszültség, R pedig a vezeték 
elektromos ellenállása. Ha a vezeték zárt áramkört alkot, akkor u = 0, tehát 
 

∙ 	,     (2.6) 
 
vagy ha nem létezik elektromotoros feszültség, akkor: 
 

∙ 	.     (2.7) 
 
Az áramkör azon részét, amelyik egy bizonyos ellenállást fejt ki a töltéshordozók 
mozgásával szemben, ellenállásnak nevezik (mértékegysége az [Ω]). Az ellenállás 
fordítottja a G = 1/R [Ω–1], ami vezetést, vagy konduktanciát jelent. 
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2.3 Az energia átalakítás törvénye vezetékekben 
(Joule törvénye) 

Legyen most az feltételezve, hogy a 9. ábrán látható vezeték S keresztmetszete már 
nem elhanyagolható. Ha ezt a vezetéket az I áram járja át, akkor az tapasztalható, hogy 
a vezeték hőenergiát fog kifejteni maga körül, melynek a vezető egységnyi térfogata 
által leadott p teljesítmény értéke egyenlő a térerősség és az áramsűrűség szorzatával: 
 

∙ 	.     (2.8) 

 
10. ábra: Tetszőleges hosszúságú, V térfogatú vezeték 

 
Integrálva a (2.8) egyenletet a vezeték V térfogatára vonatkozólag (10. ábra), a 
következő egyszerű számítást lehet elvégezni: 
 

∭ ∙
	

∭ ∙ ∙
	

∙ ∙ ∙ ∙
	 	

∙ ∙ 	.  (2.9) 
 
A (2.5) egyenletből kifejezve a vezetőre eső feszültséget: 
 

∙  .     (2.10) 
Az előbbiekből következik: 

∙ ∙ ∙ ∙ 	.   (2.11) 
 
A (2.11) egyenlet első tagja mindig pozitív, és a vezeték hővé alakított teljesítményét 
jelenti. A második tag lehet pozitív vagy negatív, annak függvényében, hogy az 
elektromotoros tápfeszültség energiát ad le (akkumulátor), vagy pedig energiát vesz fel 
(akkumulátor töltése). 
A teljesítmény időbeni integrálja megadja a vezeték által leadott hőenergia mennyiségét: 
 

∙ 	.      (2.12) 
 
A teljesítmény mértékegysége a [W], az energiáé pedig a [J], 1W·s = 1 J. 
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2.4 Az elektromos áram hőhatása és alkalmazásai 

Az elektromos áram hőhatása több, egymáshoz kapcsolódó kölcsönhatás eredménye. A 
fémek esetében: 

 az elektromos mező gyorsítja a szabad elektronokat; 
 az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött 

részecskéivel, azokat élénkebb rezgésre kényszerítik, tehát a vezető felmelegszik; 
 a felmelegedett vezető kölcsönhatásban van a környezetével és felmelegíti azt. 

 
Az álló villamos töltéseknek csak elektromos kölcsönhatásuk van, amikor azonban a 
töltések mozogni kezdenek, az elektromos mellett további kölcsönhatások is fellépnek. 
Ezek közül a gyakorlati felhasználás szempontjából a villamos áram hő, fény, vegyi, 
élettani és mágneses hatása a legjelentősebb. 
Ha nem légüres térben áramlanak a töltéshordozók, akkor az anyag atomjai 
akadályozzak a mozgásukat. A bekövetkező ütközések a töltéshordozók sebességét, és 
ezáltal a mozgási energiáját is csökkentik. Ez az energia az anyagban hőenergiává 
alakul, amit fűtőberendezésekben (például főzőlap fűtőspirálja, vasaló, forrasztópáka) 
használhatunk fel. A mágneses hatást itt elhanyagoljuk, mert ezekben a 
berendezésekben a hőhatás a legfontosabb. A villamos áram egy testet olyan magas 
hőmérsékletre is felmelegíthet, hogy az izzásba jön (például izzólámpa). Ilyenkor a 
kibocsátott fényt hasznosítjuk, és az ezzel járó hőhatást hanyagoljuk el. 
Egy fogyasztóban a szabad töltéshordozók folyamatos áramlásának biztosításához külső 
villamos energia befektetése szükséges. Ha az energia felhasználásának célja a fűtés 
vagy a melegítés, akkor ezt a villamos energiát hőenergiává kell átalakítani, de a 
fogyasztókban közvetlenül nem hasznosítható energia hőenergiakent veszik el. 
Az energia-megmaradás törvénye értelmében a befektetett villamos energia megegyezik 
a melegített test által felvett hőenergiával: 

       (2.13) 
 

Ha az áramkör elektromos adataiból határozzuk meg a befektetett energiát, akkor a már 
leírtak szerint a 

       (2.14) 
 

összefüggéssel tehetjük meg. Ha átalakítjuk ezt Ohm törvényének felhasználásával, 
akkor a 

	        (2.15) 
 

kifejezésből a gyakorlatban jelentkező problémák okaira tudunk következtetni. Mivel a 
betáplált és hővé alakuló energia az áramerősség négyzetével aranyos, ezért nagyobb 
áramerősség eseten a vezetékek es az elektromos alkatrészek sokkal jobban 
melegszenek. Ezt a jelenséget hasznosítják az olvadó biztosítékokban túláram eseten, 
amikor a nagymértékű melegedés hatására a vezetőszál elolvad, és az áramkör 
megszakad. Arra is ügyelni kell, hogy a keletkező hő az ellenállással is egyenesen 
aranyos, ezért egy áramkörben a nagyobb ellenállású elemen keletkezik nagyobb hő. Ez 
káros hőhatásként jelentkezik az elektromos csatlakozási pontokon, ha azok csak lazán 
kapcsolódnak, például a nem kellően meghúzott csavarral rögzített vezetéknél. Viszont 
ugyanez a jelenség használható fel a pillanatforrasztó huzaljának, illetve ívhegesztéskor 
a hegesztőpálca végének a melegítésére. 
  



26 

 

3. VILLAMOS ALKATRÉSZEK 

3.1 Ellenállások 

Az elektrotechnikai és elektronikai áramkörökben, az áram és a feszültség közötti 
kapcsolat leírására alkalmazott arányossági tényezőt ellenállásnak nevezik, jele az R, 
mértékegysége az Ohm [Ω]. 
Általánosan, egy vezető anyag ellenállásának értékét a következő jól ismert képlettel 
számítják: 
 

∙ 	,      (3.1) 

 
ahol: l [m] a vezető hosszát jelenti, S [m2] a vezető keresztmetszete,  [Ωm] pedig a 
fajlagos ellenállás. 
 

 
11. ábra: Állandó és változtatható értékű ellenállások 

 
Az szenzortechnikában jelentős alkalmazásai vannak a változó értékű ellenállásoknak. 
Jelentősebb változó értékű ellenállások: 

 Fényfüggő fotoellenállások: Minél jobban megvilágítunk egy fotoellenállást, annál 
inkább csökken az ellenállása. A fotoellenálláshoz megadják a sötét-ellenállást 
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(megvilágítás nélküli ellenállásérték MΩ nagyságrendű) és a világos ellenállást 
(1000 lx megvilágításhoz tartozó ellenállásérték 100 Ω… 1-2 kΩ-ig). 

 Feszültségfüggő (varisztor) ellenállások: a varisztor olyan elektronikus alkatrész, 
ami adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát 
túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére is lehet használni: de 
alkalmas érzékelésre is, amennyiben a az érzékelés valamely feszültség túllépését 
jelenti. 

 Hőmérsékletfüggő (termisztor) ellenállások: a pozitív hőfoktényezőjű PTK vagy 
PTC (Positive Temperature Coefficient) ellenállásnak hőmérséklet növekedésnél nő 
az ellenállása, a negatív hőfoktényezőjű NTK vagy NTC (Negative Temperature 
Coefficient) ellenállásnak hőmérséklet csökkenése esetén nő az ellenállása. 

 Alakváltozás-függő ellenállás a nyúlásmérő bélyeg a mérendő testre ragasztva az 
ellenállás-változás a mechanikai torzulás mértékével arányosan történik. 

 
3.2 Kondenzátorok 

A kondenzátor olyan passzív áramköri alkatrész, amelyiknek legfőbb tulajdonsága, hogy 
rendelkezik a töltéstárolás képességével, másképpen, kapacitása van. Egy kondenzátor 
töltéstároló képessége egyenesen arányos a tároló lemezek felületével (S), valamint a 
közöttük levő anyag dielektromos állandójával (ε – permittivitás), és fordítottan arányos 
a lemezek közötti távolsággal (d): 
 

∙ 	 , 	 	,      (3.2) 

 
ahol 8.86 ∙ 10  As/Vm a légüres tér permittivitása,  az anyagra jellemző relatív 
permittivitás, Q a tárolt töltésmennyiség, U pedig a kondenzátorra kapcsolt elektromos 
feszültség. A kapacitás mértékegysége az 1 As/V = 1F (Farad). Sokféle típusú és 
felépítésű kondenzátort gyártanak, melyeknek tulajdonságait alapvetően a lemezek 
között található szigetelőanyag dielektrikumos tulajdonságai, valamint a mechanikai 
felépítése határozza meg. 
 

 
12. ábra: A síkkondenzátor elvi rajza 

  



28 

 
13. ábra: Nyomtatott áramköröknél használt kondenzátorok 

 
3.3 Tekercsek 

Általános meghatározás szerint, a tekercs egy vagy több rétegben, a legtöbbször 
csavarmenetszerűen tekeredő elektromos vezető, melynek menetei és rétegei között 
szigetelés található, és amellyel egy bizonyos értékű induktivitást lehet az áramkörben 
megvalósítani. 
 

 
14. ábra: Nyomtatott áramköröknél használt tekercsek 
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4. VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK FORMAI JEGYEI 

4.1 Blokkvázlat 

A blokkvázlat (tömbvázlat) olyan rajz, amely az elektronikus egység, berendezés stb., 
bármely funkcionálisan független konstrukciós szintjének a működés szempontjából 
fontos részeit ábrázolja. A főbb részeket (működési egységeket) a rajzon a szükséges 
nagyságú négyzetekkel és téglalapokkal ábrázoljuk. 
 

15. ábra: Blokkvázlat 

 
4.2 Elvi kapcsolási rajz 

Az elektronikai gyártmány egy-egy áramköri szempontból önálló konstrukciós szintjének 
összes elemét és a köztük levő kapcsolatot ábrázolja. Az elvi rajz a tömbvázlatnál 
részletesebb, az egyes funkcionális egységeket szimbolikusan jelölő rajz. 

16. ábra: Elvi kapcsolási rajz  
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4.3 Kapcsolási rajz 

Az objektum, vagy annak egyes részeiben lezajló folyamatokat rajzjelekkel leíró rajz, 
amelyen végigkövethető a berendezés működése. 

 
17. ábra: Kapcsolási rajz 

 
4.4 Méretezési részletrajz 

A méretezési részletrajz az objektum funkcionális részeinek és azok jellemzőinek 
elemzéséhez, méretezéséhez tervezéséhez készített részletrajz vagy vázlat, általában a 
méretezéshez szükséges adatokkal kiegészített kapcsolási rajz. 
 

 
 

18. ábra: Méretezési részletrajz 
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4.5 Az elvi huzalozási rajz 

Az elvi huzalozási rajz az objektumot alkotó részegységek csatlakozásait, a vezetékeket, 
kábeleket, vezeték-, ill. kábelkötegeket és azok csatlakoztatási pontjait megadó rajz. 

 
19. ábra: Elvi huzalozási rajz 

 
4.6 Általános kapcsolási vázlat 

Az általános kapcsolási vázlat a részegységek elemeit és az üzemeltetés helyén, a köztük 
lévő kapcsolatokat bemutató rajz. Általában nem szabványos rajzjeleket használ 
(háztartási berendezések és szórakoztató elektronikai termékek villamos rajzai). 
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20. ábra: Általános kapcsolási vázlat 

 
4.7 Az elrendezési rajz 

Az elrendezési rajz az objektumot alkotó elemek, részegységek viszonylagos elhelyezését 
mutató rajz. Szükség esetén tartalmazza a villamos kapcsolatokat is. 

 
21. ábra: Elrendezési rajz  
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4.8 Épületvillamossági tervek az épületek kivitelezési 
dokumentációiban 

A kivitelezési dokumentáció a törvényben és rendeletekben meghatározott 
követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához – minden 
munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók számára kellő részletességgel – a 
szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazza. Bemutatja 
az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, 
méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, 
valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél és az ajánlatkérési műszaki 
dokumentációban részletezett követelmények teljesítését. 

A kivitelezési dokumentáció munkarészei: 
 helyszínrajz, 
 egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek 

áttekintését szolgáló elrendezési terv, 
 alapozási terv, 
 alaprajzok, 
 metszetrajzok, 
 tartószerkezeti terv, 
 szintáthidalók alaprajzai és metszetei, 
 csavarozott, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezetű 

tartószerkezetek esetében tartószerkezeti csomóponti részletterv, 
 homlokzatok, nézetrajzok, 
 épületgépészeti és épületvillamossági tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, 

csapadékvíz vezetékrendszerről, elektromos-, távközlési, hír- és számítástechnikai 
hálózatokról), 

 villámvédelmi terv, 
 üzemeléstechnológiai terv, 
 részlettervek az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok 

összeépítésének nagyléptékű rajzai, melyek az általános terveken kellően nem 
ábrázolhatóak, 

 tartószerkezeti, akusztikai, energetikai, tűzvédelmi és szakági igazoló (mérete-
zési) számítások, 

 szakáganként műszaki leírások, 
 méret- és mennyiségkimutatások, konszignációk, 
 a beépítendő építési termékek műszaki specifikációja, 
 részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi 

kimutatással. 
 
A pontban felsorolt munkarészek közül azok képezik kötelezően a kivitelezési 
dokumentáció részét, amelyek az adott építményre vonatkozóan kielégítik a 
dokumentációval szemben támasztott követelményeket. Ennek a dokumentációnak a 
része az épületvillamossági munkarész 
Az épületvillamossági munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület 
valamennyi épületvillamossági rendszerének hálózati kiviteli terveit, alaprajz, függőleges 
vezetékterv, kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, műhely- és gyártmánytervek nélkül. 
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Az épületvillamossági tervek tartalmazzák: 
 szerelési alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez 

tartozó vezetéktartó szerkezeteket, villamos készülékek és berendezések 
feltüntetésével, 

 fővezeték-terven az elosztó berendezések elhelyezésének ábrázolását, a 
vezetékhálózatok jellemzőinek, az elosztó berendezésekre számított beépített, 
illetve egyidejű villamos teljesítményadatok, feszültségjellemzők, érintésvédelmi 
módok feltüntetésével, 

 a villamos elosztó berendezések vonalas kapcsolási rajzait, a kapcsolási rajzokon 
szereplő villamos készülékek és berendezések jellemzőinek (névleges áram, 
zárlati szilárdság, védettség stb.) feltüntetésével, elosztó berendezések 
homlokkép rajzait felirati táblákkal, a beépítésükre vonatkozó utasításokkal, 
áramút-tervekkel, szükség szerint, 

 a villámvédelmi berendezés terveit a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, 
szerelési és anyagminőségre vonatkozó utasításokkal, 

 a gyengeáramú rendszerek hálózati terveit, a készülékek és berendezések 
telepítési helyeinek megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak 
nyomvonalaival. 

 
Az épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és 
berendezések írásos ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon 
alapuló értékeivel, speciális rendszerek bemutatásával. 
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5. PASSZÍV VILLAMOS HÁLÓZATOK 

5.1 Kirchhoff törvényei 

5.1.1 Kirchhoff I. törvénye (Csomóponti törvény) 

Legyen egy elektromos áramkör egyik csomópontja, körülvéve a Σ zárt felülettel (22. 
ábra). Alkalmazva a töltésmegmaradás törvényét stacionárius egyenáramú rendszerben, 
érvényes lesz az alábbi egyenlet: 
 

Σ 0	,       (5.1) 
 
ami azt jelenti, hogy az áramerősség összege (a felületen befolyó és kifolyó áramok 
összege) nulla. 
 

 
22. ábra: Áramköri csomópont 

 
Tetszőlegesen megválasztva az áramerősségek irányát, például a csomópontba bemenő 
áramok pozitív-, a kimenő áramok pedig negatív irányúak, fel lehet írni a következő 
összefüggést: 

0	.     (5.2) 
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Általánosítva az előbbi egyenletet: 
 

∑ 0	.     (5.3) 
 
A 5.3 egyenlet Kirchhoff első törvényeként ismert, mely kimondja, hogy a csomópontba 
befolyó és kifolyó áramok algebrai összege egyenlő nullával. 
 
5.1.2 Kirchhoff II. törvénye (Huroktörvény) 

Legyen az elektromos áramkör egyik hurokja, és egy Г zárt görbe, amelyik átmegy az 
illető hurkot alkotó vezetékek tengelyein (23. ábra). Alkalmazva az elektromos vezetés 
törvényét a Г zárt görbére vonatkozólag, fel lehet írni: 
 

∙
	

∙ ∙
	

	 	.    (5.4) 
 

 
23. ábra: Áramköri hurok 

 
Az 1.11 fejezetben ismertetett stacionárius elektromos potenciál törvénye alapján: 
 

∙
	

0	,	      (5.5) 
 
a gerjesztett térerősségre pedig érvényes a következő összefüggés: 
 

∙
	

	 . 

    (5.6) 
 
Az előbbi képlet esetében az összeadás a hurokban bekapcsolt összes feszültségre 
vonatkozik. A J áramsűrűségre fel lehet írni, hogy: 
 

∙ ∙
	

	 ∙
	

∙ ∑ ∙
	

∙ ∑ ∙ 	.  (5.7) 
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A (5.6) és (5.7) egyenleteket behelyettesítve a 5.4 összefüggésbe, következik Kirchhoff 
második törvénye az áramköri hurokra vonatkozólag: 
 

∙ 	. 

   (5.8) 
A törvény kimondja, hogy az áramköri hurokba bekapcsolt elektromotoros feszültségek 
algebrai összege egyenlő az áramkör oldalai feszültségeséseinek az algebrai összegével. 
 
5.1.3 Kirchhoff törvényeinek alkalmazása (számítási példa) 

Adott a 24. ábrán látható egyenáramú áramkör, ahol ismertek a következő értékek: E1 = 
6 V, E 2= 3 V, R1 = R3 = 2 Ω, R2 = R4 = 4 Ω. 
 

 
24. ábra: Egyenáramú áramkör számítása 

 
Az áramkör megoldása az I1, I2, és I3 áramok kiszámítását jelenti, Kirchhoff törvényeinek 
az alkalmazásával. Ennek érdekében, fel lehet írni az áramkörre a csomóponti törvényt: 
 

	.      (5.9) 
 
A két megjelölt hurokra pedig érvényesek lesznek a következő egyenletek: 
 

∙ ∙  
∙ ∙ 	.     (5.10) 

 
Megoldva a három egyenletből álló három ismeretlenes egyenletrendszert, könnyen ki 
lehet számítani a keresett áramerősségeket: 
 

 
9 6 ∙ 4 ∙  

3 4 ∙ 2 ∙ 	.    (5.11) 
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Kiküszöbölve az I1 áramerősséget: 
 

9 6 ∙ 4 ∙ 10 ∙ 6 ∙ 	
3 4 ∙ 2 ∙  .    (5.12) 

 
Behelyettesítve az 

∙      (5.13) 
 

egyenletet a 5.12 egyenletrendszer első összefüggésébe: 
 

9 10 ∙ 12 ∙ 9	,   (5.14) 
 
ahonnan A. A többi egyszerű algebrai művelet elvégzése után könnyen 

kiszámítható: A, és A. 
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6. ELLENÁLLÁSOK KAPCSOLÁSA 

6.1 Ellenállások kapcsolása 

6.1.1 Ellenállások soros kapcsolása 

A 25. ábrán n darab sorosan kapcsolt ellenállás látható (R1, R2, R3, … Rn). 
 

 
25. ábra: Ellenállások soros kapcsolása 

 
Az eredő ellenállás kiszámítására alkalmazni lehet Kirchhoff huroktörvényét az áramkörre 
vonatkozólag: 
 

⋯ 	.    (6.1) 
 
Minden ellenállásra érvényes Ohm törvénye: 
 

∙ 	 . 

    (6.2) 
Következik tehát, hogy: 
 

∙ ∙ ∙ ∙ ⋯ ∙ 	,  (6.3) 
 
ahol figyelembe van véve, hogy mindegyik ellenálláson ugyanaz az I áramerősség folyik 
át. Az előbbi egyenletben egyszerűsítve az áramerősséggel, kiszámítható az eredő 
ellenállás soros kapcsolás esetében: 

⋯ 		.   (6.4) 
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Az előző képlet azt mutatja, hogy az eredő ellenállás értéke nagyobb lesz az áramkörbe 
bekapcsolt legnagyobb ellenállás értékével. 
 
6.1.2 Ellenállások párhuzamos kapcsolása 

Ha ugyanaz az n darab ellenállás most párhuzamosan van összekötve, akkor a 26. 
ábrának megfelelő áramkör jön létre. 
 

 
26. ábra: Ellenállások párhuzamos kapcsolása 

 
Az eredő ellenállás kiszámítására most Kirchhoff csomóponti törvényét lehet használni, 
az áramkörre vonatkozólag: 
 

⋯ 	.    (6.5) 
 
Minden ellenállásra lehet alkalmazni Ohm törvényét: 
 

	 . 

    (6.6) 
 
Az előző egyenlet felírásakor figyelembe volt véve, hogy párhuzamos kapcsolás esetében 
mindegyik ellenállásra ugyanaz a feszültség esik. Behelyettesítve ugyanazt a feszültséget 
a 6.19 egyenletbe, következik: 
 

⋯ 	. 

   (6.7) 
 
Egyszerűsítve az U feszültség értékével, kiszámítható a párhuzamosan kapcsolt 
ellenállások eredő ellenállása: 
 

1 1 1 1
⋯

1
	. 

   (6.8) 
 
A kapott képlet azt mutatja, hogy az eredő ellenállás kisebb lesz, mint a legkisebb 
párhuzamosan kapcsolt ellenállás értéke. 
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6.2 Feszültségosztó és áramosztó kapcsolások 

Egy egyszerű feszültségosztó áramkör a 27. ábrán látható, ahol az R1 és R2 sorosan 
kapcsolt ellenállások az U feszültséggel vannak táplálva. 

 
27. ábra: Feszültségosztó kapcsolás 

 
A feszültség megoszlását az egyes ellenállásokon a következőképpen lehet kiszámítani: 
 

	 , 

    (6.9) 
 

∙ ∙ 	 , 

∙ ∙ 	 . 

  (6.10) 
 
A 28. ábrán bemutatott áramosztó két párhuzamosan kapcsolt ellenállást tartalmaz, 
amelyek az I áramot az I1 és I2 összetevőkre osztják. 
 

 
28. ábra: Áramosztó kapcsolás 

 
  



42 

Fel lehet írni az áramkörre a következő összefüggéseket: 
 

	, 
∙ ∙ 	.    (6.11) 

 
Tehát: 

∙
	 , 

    (6.12) 
ahonnan: 

∙ 	 , 	 ∙ 	 . 

  (6.13) 
 
A (6.13) összefüggések az áramosztó képleteit jelentik, a 28. ábrán látható kapcsolásnak 
megfelelően. 
 
6.3 A csillag-delta átalakítás 

Az áramkör átalakítások fő célja az, hogy egyes áramköri elemeket felcseréljen más 
áramköri elemekre, de mindezt úgy, hogy az áramok és feszültségek rendszere ne 
változzon az illető áramkör többi részében. Elsőként a csillag-delta átalakítás lesz 
tanulmányozva egy áramköri hálózat 1, 2, és 3-as csomópontjai között, ahol ismertek az 
R1, R2, és R3 ellenállások értékei (29. ábra). 
 

 
29. ábra: A csillag-delta átalakítás 

 
Az átalakítás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az R1, R2, és R3 ellenállásokat felhasználva, 
ki kell számítani a delta-kapcsolásban látható R12, R23, és R31 ellenállások értékeit. Ennek 
érdekében jellegzetes működési eseteket kell figyelembe venni – mint például rövidre 
zárva a 2-es és a 3-as csomópontokat – és felírni, hogy az 1 és 2-es csomópontok között 
ugyanakkora az eredő ellenállás: 
 

∙ ∙
	 , 

    (6.14) 
vagy 

∙ ∙ ∙ ∙
	 . 

   (6.15) 
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Az előbbiből következik, hogy: 
 

∙ ∙ ∙
1 1

	
	 . 

   (6.16) 
Hasonlóképpen: 

∙ ∙ ∙
1 1

	; 

   (6.17) 

∙ ∙ ∙
1 1

	
	 . 

           (6.18) 
 
Összeadva a kapott három egyenletet és elosztva 2-vel: 
 

∙ ∙ ∙
1 1 1

	. 

  (6.19) 
 
Kivonva a (6.19) egyenletből a (6.18) összefüggést, következik: 
 

1
∙ ∙ ∙

	 , 

   (6.20) 
vagy 

∙ ∙ ∙ ∙
	 . 

  (6.21) 
Hasonlóképpen: 

∙
	 ; 

   (6.22) 
∙

	 . 

   (6.23) 
 
A (6.21), (6.22) és (6.23) egyenletek a csillag-delta átalakítás képleteit jelentik. 
 
6.4 A delta-csillag átalakítás 

A delta-kapcsolásból a csillag-kapcsolásba való áttérés (30. ábra) esetében a számítások 
kiindulópontja, hogy az 1-es csomópontot nem tekintjük csomópontnak, tehát ott se be 
se ki nem folyik áram a feltételezés szerint. 
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30. ábra: A delta-csillag átalakítás 

 
Ebben az esetben fel lehet írni, hogy a két kapcsolásban a 2-es és 3-as csomópontok 
között ugyanaz az eredő ellenállás: 
 

	 . 

  (6.24) 
Hasonlóképpen: 
 

	,			 	.		 

  (6.25) 
Összeadva az előbbi három egyenletet és osztva 2-vel: 
 

∙ ∙ ∙
	 . 

(6.26) 
A kapott eredményből pedig kivonva a (6.24) egyenletet: 
 

∙
	 . 

   (6.27) 
Az R2 és R3 ellenállások értéke is hasonlóképpen számolódik, mint R1: 
 

∙
	 , 

 (6.28) 
∙

	 . 

   (6.29) 
 
A (6.27), (6.28) és (6.29) egyenletek a delta-csillag átalakítás képleteit jelentik. 
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6.5 A Wheatstone-híd 

A négypólusok tetszőlegesen bonyolult elektromos hálózatok amelyek 4 villamos 
csatlakozóponttal rendelkeznek. A passzív négypólusok csak passzív elemekből (legalább 
egyből) épülnek fel. 

31. ábra: A négypólus és jelölései 
 
Azokat a négypólusokat, amelyekben az egyes áramköri elemek értékeit úgy kell 
megválasztani vagy beállítani, hogy a kimeneti feszültség nulla legyen, hidaknak nevezik. 
Jellegzetes alkalmazása Wheatstone-híd (32. ábra), ami elsősorban ellenállások (főleg 
nagy ellenállások) mérésére alkalmas áramköri elrendezés. 
A kapcsolás elve szerint 

       (6.44) 

 
akkor az ábrán C-vel és B-vel jelölt pontok feszültsége megegyezik, ezért a V 
galvanométeren nem folyik áram. Erre az állapotra mondjuk, hogy „a híd kiegyenlített”. 
Ekkor IG = 0. Ebben az esetben az R× ellenállás meghatározása: 
 

	 ∗       (6.45) 

 
 

 
 

32. ábra: Wheatstone-híd 
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Az egyenáramú Wheatstone-hidat ellenállásértékek viszonylag pontos meghatározására 
használjuk. A négy ellenállás közül az egyik az Rx ismeretlen, az R1 és az R3 értékei egy 
adott mérésnél ismert, rögzített értékek. Az R2 változtatható ellenállás, értékét addig 
módosítjuk, amíg a V galvanométer nulla áramot nem jelez. Ha a nulla áramot elértük, 
akkor azt mondjuk, hogy a Wheatstone-híd ki van egyenlítve, a Rx értéke a (6.31)-ből 
vagy valamelyik változatból számítható, az ismeretlen ellenállás értékét tehát ismert 
ellenállásértékek segítségével fejezzük ki. 
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7. AKTÍV VILLAMOS HÁLÓZATOK 

Aktívnak nevezünk egy villamos hálózatot, ha ellenállásokon kívül egy vagy több 
generátor található benne. Azt az áramköri elemet, mely a hálózat két pontja között 
potenciálkülönbséget (feszültséget) hoz létre, feszültséggenerátornak nevezzük, és 
egyetlen adattal jellemezzük (U). Azt az áramköri elemet, mely a hálózat egy ágára, 
adott nagyságú áramot kényszerít, áramgenerátornak nevezzük, és egyetlen adattal 
jellemezzük (I). 
 
7.1 Feszültséggenerátorok 

Elméleti szempontból kétféle feszültséggenerátor típust különböztetnek meg: 
 ideális feszültséggenerátort; 
 valós feszültséggenerátort. 

Az ideális feszültséggenerátor minden körülmények között biztosítja a feszültség értéket 
a két pont között, amelyikekre rá van csatolva, függetlenül az elektromos áramkör 
topológiájától, vagyis a terheléstől. Ezt a generátort az Ug forrásfeszültséggel 
(másképpen, üres járási feszültséggel) lehet jellemezni, ahogyan a 33a ábra is 
szemlélteti. 
 

 
33. ábra: A feszültséggenerátor értelmezése 
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Tudott azonban, hogy a gyakorlatban csak valós feszültséggenerátorok léteznek, 
amelyeknek van egy bizonyos Rb belső ellenállásuk is (33b ábra). Ha egy ilyen generátor 
sarkaira az Rt terhelő ellenállás van csatolva, akkor fel lehet írni a következő egyenletet: 
 

∙  .     (7.1) 
 
Adott esetben, ha az Rt terhelő ellenállás értéke csökken az áramkörben, akkor az I áram 
értéke növekedni fog, a (7.1) egyenletből pedig következik, hogy az Ug kapocsfeszültség 
is csökken. Tehát amíg az ideális feszültséggenerátor esetében fennáll az Ug = E 
összefüggés, és az Ug kapocsfeszültség bármilyen I áramértékre állandó, addig a valós 
feszültséggenerátor esetében ez az érték csökkenő tendenciát mutat nagyobb 
áramerősségű terhelések esetében. Ezt szemléltetik egyszerűsítetten a 33c ábrán látható 
U = f(I) karakterisztikák is. 
 
7.2 Áramgenerátorok 

A feszültséggenerátorokhoz hasonlóan, megkülönböztetnek valós és ideális 
áramgenerátorokat. Az ideális áramgenerátor bármilyen körülmények között (az áramkör 
topológiájától függetlenül) képes biztosítani az állandó áramerősséget abban az áramköri 
oldalban, ahova be van kapcsolva (34a ábra). Másképpen fogalmazva, a terhelésen 
átfolyó áram erőssége nem függ a terhelő ellenállástól. A gyakorlatban létező valós 
áramgenerátor működését a 34b ábra mutatja. 
 

 
34. ábra: Az áramgenerátor értelmezése 

 
Az ábrának megfelelően, fel lehet írni a következő egyenletet: 
 

á ó	.     (7.2) 
Vagy másképpen: 

	.      (7.3) 

A (7.3) egyenletből látható, hogy állandó terhelés esetében, ha megnövekszik az U 
feszültség értéke, akkor az It terhelőáram értéke csökkenni fog. Tehát a karakterisztika 
már nem lesz párhuzamos a vízszintes tengellyel, hanem csak egy csökkenő 
meredekséget mutató egyenes (34c ábra). 
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7.3 A teljesítmény-megmaradás törvénye 

A teljesítmény-megmaradás törvényét egy elektromos áramkörre vonatkozólag a 
következőképpen lehet megfogalmazni: zárt elektromos hálózatban a tápforrások 
teljesítménye egyenlő a hálózat ellenállásai által felhasznált teljesítménnyel. A törvényt 
képletesen felírva: 

∙ ∙ 	. 

(7.4) 
 
Az ∙  szorzat pozitív, ha Ek és Ik azonos előjelű, vagy negatív, ha különböző előjelűek. 
A teljesítmény-megmaradás törvényét igen ajánlatos felhasználni az elektromos 
áramkörök megoldása után, a kapott eredmények ellenőrzésére. 
 
7.4 A szuperpozíció elve 

A szuperpozíció elve annak a következménye, hogy az elektromos áramköröket leíró 
Kirchhoff-törvények lineáris egyenletek. Ezt a törvényt a következőképpen lehet 
megfogalmazni: az elektromos áramkör minden oldalában az elektromos áram értéke 
egyenlő azoknak az áramoknak az algebrai összegével, amelyek létrejönnének, ha az 
áramkör mindegyik elektromotoros ereje (energiaforrása) létrehozna az illető 
áramkörben, ha egyedül üzemelne (amikor a másik tápegységek passzívak volnának, 
vagyis helyettesítve a belső ellenállásukkal). 
Az előbb megfogalmazott törvény feltétele, hogy az illető áramkör csak lineáris áramköri 
elemeket tartalmazzon. Passzív energiaforrás pedig azt jelenti, hogy ezek az áramkörben 
helyettesítve vannak belső ellenállásukkal. Feszültségforrások esetében zéró értékű 
ellenállással helyettesítenek (vagyis rövidzárlattal), áramforrások esetében pedig 
végtelen nagy értékű ellenállásokkal (megszakításokkal). Figyelmesen követve a 35. 
ábrán látható áramkör működését, szuperpozíció elvét könnyen meg lehet érteni. 
 

 
35. ábra: A szuperpozíció elve 

 
Először az E3 elektromotoros feszültség van helyettesítve a saját zérónak tekintett belső 
ellenállásával. Ekkor az áramkörben az ′ , ′ ,é 	 ′ áramok fognak keringeni az E1 
elektromotoros feszültség hatására. Fordított esetben, amikor E1 van helyettesítve, akkor  
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az ′′, ′′,é 	 ′′ áramok jönnek létre. Az eredő hatást – amikor mindkét elektromotoros 
feszültség be van kapcsolva az áramkörbe – a következőképpen lehet felírni: 
 

,	
,	

.	     (7.5) 
 
Hagyományos esetben, amikor az áramkörre Kirchhoff törvényei vannak felírva, egy 
három ismeretlenes és három egyenletből álló rendszer keletkezik, amit a Cramer-
szabály segítségével szoktak megoldani. Ekkor az áramerősségek értékeinek a következő 
formájuk van: 

∆

∆
	,     (7.6) 

 
ahol ∆ a rendszer mátrixának a determinánsát jelenti. Továbbá még felírható, hogy: 
 

∆ ∆ ∙ ∆ ∙ ∆ ∙ ⋯ ∆ ∙ 	, 
és 

∆

∆
∙

∆

∆
∙ 	

∆

∆
∙ ⋯

∆

∆
∙ 	.   (7.7) 

 
Az előbbi egyenletből látható, hogy Ik lineáris kombinációja az Ek elektromotoros 
feszültségeknek, ami ugyancsak igazolja a szuperpozíció elvét. 
A szuperpozíció elvét más néven a hatások egymásra tevődésének törvényeként is 
ismerik [4; 7]. Gyakran használják az elektromos áramerősség kiszámítására az áramkör 
egy bizonyos oldalában, sok esetben igen leegyszerűsítve és megkönnyítve a másképpen 
bonyolult algebrai számításokat. 
 
7.5 A kölcsönösségi elv 

A kölcsönösségi elv kimondja, hogy lineáris elemekből felépített passzív elektromos 
áramkörben a k oldalra bekapcsolt ideális generátor ugyanakkora áramot gerjeszt a j 
oldalban, mint amekkorát gerjesztene a j oldalba bekapcsolt generátor a k oldalba. A 
törvény képletesen kifejezve: 
 

	.      (7.8) 
 

 

 
36. ábra: A kölcsönösségi elv 

 
A kölcsönösségi elvet a 36. ábra szemlélteti vázlatosan. 
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7.6 A kompenzáció elve 

Adott a 37. ábrán látható aktív elektromos áramkör. 

 
37. ábra: A kompenzáció elve 

 
A kompenzáció elve alapján, minden I áramerősséggel átjárt R ellenállás, amelynek a 
sarkaira az ∙  feszültség esik egy elkülönített áramkörből, kicserélhető vagy egy 
ideális elektromotoros feszültséggel, amelyik teljesíti az E = U egyenletet, vagy pedig 
egy ideális áramforrással, amelyre érvényes a J = I egyenlőség. 
Az így kapott áramkörök bármelyike egyenértékű lesz az eredeti elektromos áramkörrel 
[4; 7]. 
 
7.7 Az ekvivalens generátorok tételei 

7.7.1 Az ekvivalens feszültséggenerátor tétele (Thévenin-tétel) 

Az ekvivalens feszültséggenerátor tételét a következőképpen lehet megfogalmazni: egy 
aktív és lineáris áramkör R ellenállású AB oldalában az IAB áramerősség értéke egyenlő az 
A és B pontok közötti UAB0 üresjárati feszültség osztva az R ellenállás és az RAB belső 
ellenállás értékeinek az összegével (az RAB ellenállás a passzív áramkör belső ellenállása, 
amikor minden elektromotoros feszültség zéróval egyenlőnek van tekintve). 

 

 
38. ábra: Az ekvivalens feszültséggenerátor tétel  
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A 38. ábrát követve, Thévenin tételét képletes formában a következőképpen lehet felírni: 

	 . 

(7.9) 
Megfigyelhető az ábrán, hogy a tanulmányozott áramkör ekvivalens egy olyan 
feszültséggenerátorral, amelyiknek az elektromotoros feszültsége UAB0, a belső 
ellenállása pedig RAB. 
A törvény bizonyítása az áramkör linearitásán alapszik, alkalmazva a szuperpozíció elvét. 
Ennek alapján a 38. ábrán látható áramkört tulajdonképpen vissza lehet kapni a 39. 
ábrán látható másik két áramkör hatásainak az egymásra tevődéséből. Megfigyelhető, 
hogy az aktív és passzív áramkörökben két egyforma, de ellentétes irányú 
elektromotoros feszültség van bekapcsolva: E’ = E’’ = UAB0. A baloldali áramkörben az ′  
áramerősség egyenlő zéróval, mert E’ = UAB0. A második áramkörben felírható Ohm 
törvénye: 

	 . 

    (7.10) 
 

 
39. ábra: Áramkörök hatásainak az egymásra tevődése 

 
A hatások egymásra tevődésének törvénye alapján: 
 

	 	 , 

  (7.11) 
tehát Thévenin tétele bizonyított. 
Az ekvivalens feszültséggenerátor elvének az alkalmazása akkor előnyös, ha szükség van 
az áramerősség értékének a kiszámítására az áramkör egyik oldalában, anélkül, hogy ki 
kellene számítani a többi áramerősséget más oldalakban is. 
 
7.7.2 Az ekvivalens áramgenerátor tétele (Norton-tétel) 

Adott a 40. ábra bal oldalán látható áramkör, ahol az A és B pontok közötti 
potenciálkülönbséget (UAB) kell meghatározni. Az ekvivalens áramgenerátor tétele 
alapján: egy aktív és lineáris áramkör AB oldalán a feszültség egyenlő az A és B pontok 
közötti rövidzárlati áram értéke (amikor a G = 1/R konduktancia rövidre van zárva)  
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osztva a G konduktancia és a GAB belső konduktancia összegével. Norton törvényét 
képletesen a következőképpen lehet kifejezni: 
 

	 , 

    (7.12) 
ahol: GAB=1/RAB. 

 
40. ábra: Az ekvivalens áramgenerátor elve 

 
A bizonyításhoz fel lehet használni az előbbi fejezetben ismertetett Thévenin-tételt, mely 
szerint: 

	 . 

    (7.13) 
 
Rövidzárlat esetén (R=0), a kapott képlet egyszerűsödik: 
 

	 . 

    (7.14) 
Továbbá fel lehet írni, hogy: 
 

∙ ∙ 	
∙
1 1

∙
	 , 

 (7.15) 
tehát a tétel bizonyítva van. 
Az ekvivalens áramgenerátor törvénye lehetővé teszi a feszültség kiszámítását az 
áramkör egyik oldalában, anélkül, hogy szükség volna az áramerősség kiszámítására az 
illető oldalban, vagy az áramkör más oldalaiban. 
 
7.8 A maximális teljesítmény illesztés törvénye 

Legyen egy U feszültségforrás, melynek elektromotoros feszültsége E, belső ellenállása r, 
és amelynek a sarkaira egy változtatható ellenállású R fogyasztó van kapcsolva (41. 
ábra). 
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41. ábra: A maximális teljesítmény illesztés meghatározása 

 
Feltevődik most a kérdés, hogy mekkora kell legyen az R ellenállás értéke, hogy a 
fogyasztó a tápegységtől a maximális teljesítményt tudja felvenni. Ennek meghatározása 
érdekében, először ki lehet számítani a terhelő ellenállás által felvett teljesítményt: 
 

∙ ∙ 	 . 

   (7.16) 
Ha az előbbi egyenletben R a változó, akkor egyszerű műveletekkel ki lehet számítani a 
P(R) függvény maximumát: 
 

∙
2 ∙ ∙

∙ 	 0. 

 (7.17) 
 
A műveletek eredménye azt mutatja, hogy a feszültségforrás által leadott teljesítmény 
maximális lesz, ha R = r. Tehát, ha a fogyasztó ellenállása egyenlő a feszültségforrás 
belső ellenállásával, akkor megtörténik a terhelés adaptáció, melynek során az 
energiaforrás a maximális teljesítményt adja le a fogyasztónak. 
A maximális teljesítmény értékét a (7.16) összefüggésből lehet kiszámítani, figyelembe 
véve az R = r egyenlőséget: 
 

	 ∙ ∙
4 ∙

	 . 

  (7.18) 
 
A teljesítmény leadás hatásfokát pedig a következőképpen lehet levezetni: 
 

∙
∙

∙
∙

2 ∙
0.5	. 

   (7.19) 
 

Megfigyelhető, hogy a leadott teljesítmény értéke akkor lesz a legnagyobb 
(megközelítvén az 1-et), ha a feszültséggenerátor belső ellenállásának az értéke 
elhanyagolható a fogyasztó ellenállásához képest. 
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42. ábra: A hatásfok és a leadott teljesítmény változása 

 
A leadott teljesítmény változását a fogyasztó igényének függvényében, valamint a 
teljesítmény leadás hatásfokát, a 42. ábra szemlélteti grafikusan. 
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8. VEGYI-ELEKTROMOS FOLYAMATOK 

8.1 Elektrolízis 

Az elektrolízis az elektromos áram hatására végbemenő elektrokémiai folyamat. Az 
egyenáram hatására az elektromos energia alakul át kémiai energiává. Ezt a folyamatot 
redoxi reakciónak nevezik és az oxidációfok megváltozásával jár együtt. Az elektront 
leadó anyag oxidálódik, oxidációs száma nő, az elektront felvevő anyag redukálódik, 
oxidációs száma csökken. Az elektrolízis során végbemenő reakciók minden esetben 
energiát igényelnek. Jellegzetes megvalósulása az elektronizáló cella. A cellában elektrolit 
oldat vagy olvadék található és ebbe lóg bele két elektród, az anód és katód. Ha a két 
elektródra egyenáramot kötünk, az ionok az elektrolitból az elektromos erőtér hatására 
az elektródok felé áramlanak: 

 a pozitív ionok (kationok) negatív töltésű katód felé, mert az elektronfelesleggel 
rendelkezik; 

 a negatív ionok (anionok) a pozitív töltésű anód felé, mert ott elektronhiány van. 
A katódon ezért redukció zajlik le, az ionok egy vagy több elektront vesznek fel, az 
anódon oxidáció zajlik le, mert az ionok elektront vagy elektronokat adnak le. 
A fémionok például fématomok formájában leválnak a katódon, a többi ionfajta 
másodlagos kémiai reakcióba léphet az elektrolit vagy az elektród anyagával. 
Ha szabad atomok keletkeznek (H, Cl stb.) azok vagy molekulákká egyesülnek, vagy 
reakcióba lépnek az elektródtérben levő anyagfajtákkal. 
A fémek és a hidrogén mindig a katódon, az oxigén vagy a savmaradék az anódon válik 
ki. 
Például HCl oldatban, grafit elektródok segítségével, végbemenő elektrolízis során a 
következő folyamatok játszódnak le: 

 a katódon: K(–): 2 H+ + 2e− → H2 (redukció), 
 az anódon: A(+): 2 Cl− → Cl2 + 2e− (oxidáció). 

A víz elektrolízise során a katódon mindig hidrogén, az anódon pedig oxigén keletkezik, 
2:1 arányban. 
 
8.2 Faraday elektrolízis törvények 

Faraday elektrolízis kísérlete során sorba kötött három cellát, mindegyikben különböző 
koncentrációjú és hőmérsékletű elektrolitet helyezett el. A kísérlet bizonyította, hogy az 
elektródokon lerakódott anyagmennyiség mindhárom cellában azonos volt, tehát az 
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elektrolízis sebessége nem függ az elektrolit koncentrációjától vagy hőmérsékletétől. Ez a 
jelenség az elektrolízis első törvénye néven ismeretes. Ha különböző áramerősségeket 
kapcsolunk az elektródokra, t ideig a lerakódott anyagmennyiség egyenesen arányos az 
áramerőséggel és az idővel, de függ az elektrolit anyagától. 

∗ ∗ 	 ∗ )       (8.1) 
ahol: K az anyagra jellemző elektrokémiai egyenérték. (az I * t szorzat pedig a Q töltés). 
Azonos töltésmennyiség különböző elektrolitokból kémiailag egyenértékű anyagmennyi-
séget választ ki: 

	 	        (8.2) 

ahol: A a relatív atomtömeg; z pedig az oxidációsszám-változás, vegyérték értéke. 
 
A következő fejezetben tárgyalt indukció törvénye szerint: 

	 	        (8.3) 
ahol (8.4) 

Φ 	 	
	        (8.4) 

A Faraday állandó bármely egyszeresen pozitív töltésű ion egy mól mennyiségének a 
kiválasztásához szükséges töltést adja meg: 	96	500	 . 

 
8.3 A galvánelem 

A galvánelem (43. ábra) két elektródból (fél cellából) áll. A legegyszerűbb galvánelemben 
két tiszta fémelektród saját ionjait tartalmazó sóoldatba merül. A sóoldatban a bemerülő 
fém oxidált, pozitív töltésű kationjai és az ezeket semlegesítő anionok találhatók. Az 
elektródok a fémet két különböző oxidációs állapotban tartalmazzák. 
 

 
43. ábra: A galvánelem 

 
Az áram állandóságát a galvánelemben fellépő polarizáció veszélyezteti. Ezt a jelenséget 
az összes áramtermelő vegyi folyamat alkalmával kialakuló hidrogénbuborékok okozzák, 
amikor részben, majd teljesen befedik a (+) pozitív elektródot. Először gyengítik az 
áramot, később meg is szakíthatják az elektronok áramlását. 
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8.4 Az akkumulátor 

Az akkumulátor energiatároló berendezés, a töltéskor a bevezetett villamos energiát 
vegyi energiává alakítja és ezt huzamosabb ideig tárolja, majd kisütéskor villamos 
energiává alakítja vissza. Az akkumulátor közvetlenül csak egyenfeszültség tárolására, 
szolgáltatására alkalmas. Töltés során a kapcsaira adott feszültség hatására töltőáram 
alakul ki (ilyenkor az akkumulátor mint fogyasztó energiát vesz fel), majd az 
akkumulátor kisütése során (fogyasztót kapcsolva az akkumulátorra) úgy működik mint 
egy galvánelem; a töltésszétválasztó folyamat közben elektródáinak anyaga átalakul. 
Amikor ez a folyamat teljesen végbement, az akkumulátor kisütött állapotba kerül, a 
kezdeti feszültségértéke lecsökken. Tehát a két folyamat villamos energia – vegyi energia 
(töltés) és vegyi energia – villamos energia (kisütés) egymással ellentétes folyamat az 
akkumulátor kapocsfeszültsége a kisütés során folyamatosan csökken, a töltés során 
folyamatosan nő. Ha kisütés közben kapocsfeszültsége a – típusától függő – érték alá 
esik, az akkumulátor kisült, a kisütést be kell fejezni, mert a további terhelés az 
akkumulátor károsodását okozhatja. A töltést szintén be kell fejezni, amikor a 
kapocsfeszültség a töltésre megadott értéket eléri. A túltöltés ugyanúgy tönkreteheti az 
akkumulátort, mint a megengedettnél nagyobb kisütés. 
 
8.4.1 Az akkumulátor üzemállapotai 

Az akkumulátor felfogható egy UT telepfeszültségként, és egy soros Rb belső 
ellenállásként. Az akkumulátor kapcsain megjelenő potenciálkülönbség az Uk 
kapocsfeszültség. Fogyasztó rákapcsolásakor egy RT terhelő ellenállás terheli, és ekkor 
egy I áram folyik. Az akkumulátor használatának egy töltés-kisütés ciklusában a belső 
ellenállás értéke növekszik, mely értékek összeadódnak. Az akkumulátor szakszerűtlen 
használata ezt a folyamatot gyorsítja (gyorsan nő a belső ellenállása). 
 

 
44. ábra: Az akkumulátor üzemállapotai 

 
Üresjárat 
Üresjáratban az RT terhelő ellenállás értéke végtelen nagy, áram nem folyik, és az 
Uk = UT. Tulajdonképpen a kapocsfeszültség megegyezik a telepfeszültséggel. 
Egy akkumulátor jóságáról nem lehet meggyőződni terheletlenül mérve. A cellavizsgálat 
során egy mesterséges terheléssel helyettesítik az RT terhelő ellenállást és a mérésből 
következtetni lehetett az Rb belső ellenállás (amely szintén fogyasztó az áramkörben) 
nagyságára. 
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Rövidre zárás 
Rövidre zárás esetén az RT terhelő ellenállás értéke ≈ 0, az Uk kapocsfeszültség ≈ 0. Az 
UT telepfeszültség áramot hajt keresztül az Rb belső ellenálláson, mely hővé alakulva az 
akkumulátor tönkremenetelét okozza. 
 
Normál üzemi állapot 
Normál üzemi állapotban az RT terhelő ellenállás terheli az akkumulátort. A körben áram 
folyik, amelynek nagysága: 

  	       (8.5) 

Ekkor az Rb belső ellenálláson 
	 ∗        (8.6) 

 
nagyságú feszültségesés lép fel, minek következtében az 
 

	 	 ∗ 	      (8.7) 
lesz. 
Ez különösen nagy problémát okozhat nagy belső ellenállással rendelkező akkumulátorok 
esetén, ha nagy értékű fogyasztóval terhelik (pl. az autó önindítója). Ekkor a nagy 
áramfelvétel miatt a belső ellenálláson fellépő feszültségesés nagy lesz, minek 
következtében a kapocsfeszültség értéke annyira lecsökken, hogy már nem lesz elég a 
teljesítmény a terhelő eszköz alkalmazására. 
 
8.4.2 Akkumulátorok típusai 

Savas akkumulátorok 
A gépkocsikban ún. savas ólomakkumulátorokat alkalmaznak, melyek névleges 
cellafeszültsége 2 V. Az általánosan használt 12 V-os akkumulátor 6 darab, sorosan 
kapcsolt cellát tartalmaz. 
 
Lúgos akkumulátorok 
A legismertebbek a nikkel-kadmium, a nikkel-vas és a cink-ezüst akkumulátorok, de 
léteznek egyéb elektródarendszerű akkumulátorok is. Elektronikus berendezésekben 
„száraz” akkumulátorcellákat használnak, melyeket szokás ugyanolyan méretben 
készíteni (AA, AAA, C, D, 9 V) mint az elemeket, telepeket, abból a célból, hogy az elem 
helyére behelyezhetőek legyenek. Lényeges különbség azonban az elemhez képest, hogy 
a ma használatos akkumulátorcellák (Ni-Cd = nikkel-kadmium, Ni-MH = nikkel-
metálhidrid) névleges üresjárási feszültsége csak 1,2 V. Így az elemek helyett 
akkucellákat használva a berendezést működtető feszültség kisebb lesz, bár a legtöbb 
esetben ez nem okoz problémát. A ma használatos NiCd (és kis mértékben a NiMH) 
akkumulátorokra jellemző a memóriaeffektus. Ez abban nyilvánul meg, hogy ha a cellát 
nem sütik ki teljesen, mielőtt feltöltik, energiatároló képessége lecsökken (mintegy 
„emlékszik” arra, hogy feltöltés előtt nem teljesen sütötték ki), és eredeti tároló 
képességét csak akkor nyeri vissza, ha (akár többször is) teljesen kisütik feltöltés előtt. 
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2. táblázat: Akkumulátorok összefoglaló táblázata 
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VRLAi 2,10
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Ni-vas 1,2 0,18 50  100 65 5–
7,3 

20–
40 

 50+ 

Ni-
kadmium 

1,2 0,14–0,22 40–
60 

50–
150 

150 70–90  20 1500  

NIH2 1,5  75      20000 15+ 
NiMH 1,2 0,11–0,29 30–

80 
140
–
300 

250–1000 66 1,37 20 1000  

Ni-cink 1,7 0,22 60 170 900  2-
3,3 

 100–
500 

 

Li-ion 3,6 0,58 160 270 1800 99,9 2,8-
5 

5–
10 

1200 2-3 

Li polimer 3,7 0,47–0,72 130
–
200 

300 3000+ 99,8 2,8-
5,0 

 500~10
00 

2-3 

LiFePO4 3,25  80–
120 

170  1400  0,7–
1,6 

 2000+  

Li kén 2,0 0,94–1,44 400 350       
Nano 
Titanát 

2,3  90  4000+ 87-95 0,5–
1,0 

 9000+ 20+ 

Vékony 
film Li 

 ?   350 959    40000  

ZnBr   75–
85 
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35 

  80  20 14000 10 
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NaS   150   89-92     
Olvadt só   70–

110 
 150–220  4,54  3000+ 8+ 
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vas 

          

Ezüst 
cink 

  130 240       

Alkáli 1,5 0,31 85 250 50 99,9 7,7 <0,3 100–
1000 

<5 

 
8.5 A villamos tér jelenségei (megosztás, árnyékolás, 
csúcshatás) 

Ha egy testben a pozitív és negatív töltések száma megegyezik, és eloszlásuk 
egyenletes, akkor semleges testről beszélünk. Ha egy semleges vezető közelébe 
elektromosan töltött testet viszünk, de nem érintjük hozzá, akkor a vezetőben felborul a 
töltések egyenletes eloszlása. Ez a jelenség az elektromos megosztás. A vezetőből a 
megosztó töltéssel egynemű influencia töltés elvezethető. Faraday nevéhez fűződik az 
elektromos árnyékolás jelenségének felfedezése (Faraday-kalitka): Az elektromos töltés 
mindig a vezető külső felületén helyezkedik el. Ha ezt a térrészt fémhálóval vesszük 
körül, akkor a háló által határolt tér minden pontjában nulla lesz a térerősség (autó-
karosszéria, repülőgép utastere, mikrohullámú sütő ajtaja, fémráccsal védett 
gázpalackok, az elektromos távvezetékek feszültség alatti javításánál a sűrű szövésű 
fémhálóba öltöztetett munkás). 
Csúcshatás: Ha a feltöltött vezető csúcsban végződik, akkor a csúcsnál nagyobb lesz a 
töltéssűrűség. A csúcs közelében lévő levegő- és porszem molekulák dipólussá válnak, a 
csúcs vonzó hatása miatt a csúcs felé áramlanak, ott feltöltődnek, majd a csúcs eltaszítja 
őket. Ezen az elven működik a villámhárító is, amely tulajdonképpen nem elhárítja, 
hanem a földbe vezeti a villámláskor kiáramló töltést úgy, hogy a csúcshatáson alapulva 
vezetővé válik a levegő és kijelöli a villám útját. 
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9. MÁGNESES TÉR 

Az előző fejezetekben megfogalmazottak szerint, az elektromos töltések mozgása zárt 
áramkörben villamos áramot hoz létre. Az áramnak négy különböző hatása van: hőhatás 
(hőenergiát gerjeszt), kémiai hatás (elektrolitba helyezett két fémpóluson kémiai 
jelenség játszódik le – akkumulátor keletkezése), fényhatás (gáztöltésű kisülő csőben 
fényt bocsájt ki), valamint mágneses hatás (árammal átjárt vezető mágneses teret hoz 
létre). Általános megfogalmazás szerint, a mágnesesség egy olyan fizikai fogalom, amely 
bizonyos testek egymás közötti vonzó és taszító képességére utal. A mágneses tér (vagy 
mágneses mező) létezése tulajdonképpen az atommag körül keringő elektronok saját 
tengelyük körüli forgására vezethető vissza, és ennek következtében alakul ki. A saját 
tengelye körül bizonyos irányba forgó elektron mágneses hatást hoz létre, a mágneses 
jelenséget gerjesztő atom pedig elemi mágnesnek tekinthető. Általában, az anyag 
szerkezetében ezek az elemi mágnesek rendezetlen állapotban vannak. 
 

 
45. ábra: A mágneses tér kialakulása 

 
Ha valamilyen külső gerjesztés hatására, az elektronok saját tengelyük körül ugyanabban 
az irányban forognak, akkor ez azt jelenti, hogy az elemi mágnesek már rendeződtek egy 
bizonyos irányba [1; 4; 6]. Ahogyan ez a 45. ábrán is látható, a rendeződés hatására 
mágneses pólusok alakulnak ki (egyéni hatásuk összeadódása folyamán) és létrejönnek a 
mágnes – megegyezés szerint – északnak (É) és délnek (D) elnevezett sarkai. A létrejött 
mágneses tér poláris, ami azt jelenti, hogy mindig két ellentétes pólus létezik, 
önmagában csak az egyik nem. Az ellentétes pólusok (É–D) vonzzák, az azonosak (É–É, 
D–D) pedig taszítják egymást.  
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A mágnesek körül létrejött mágneses tér irányát és erősségét indukcióvonalakkal 
ábrázolják. Az indukcióvonal bármely pontjához húzott érintő a mágneses tér irányát 
adja az adott pontban, az indukcióvonalak sűrűségéből pedig a mágneses tér erősségére 
( ) lehet következtetni. 
 

 
46. ábra: A mágnes pólusai és erővonalai 

 
A mágneses tér indukcióvonalai Faraday alábbi megállapításai alapján rajzolhatóak meg 
[3], [4]: 
 

 az indukcióvonalak az északi sarkból lépnek ki, és a déli sarkon lépnek be; 
 az indukcióvonalak mindig zárt görbét írnak le, és a legrövidebb úton zárulnak be; 
 az indukcióvonalak sohasem keresztezik egymást (ha valamely pontra két 

mágneses erő hat, akkor a két erőhatás eredője alakul ki); 
 az indukcióvonalak keresztirányban taszítják egymást, ezért egyenletes 

sűrűségben helyezkednek el. 
 
A külső mágneses mező megszűnésekor az anyag részecskéi ismét rendezetlenné válnak 
és kölcsönös hatásaik kioltják egymást. 
Az előbbiekben említett mágneses térérősség fogalma, amely ugyancsak egy vektoriális 
mennyiség, az elektromos térerősség fogalmához hasonlóan lett bevezetve. Jelölése H, 
mértékegysége [A/m]. Egy végtelen hosszú egyenes vezető körül, amelyen I 
áramerősség halad át (46. ábra), ettől r távolságra lévő pontban a térerősség skaláris 
értékét az alábbi összefüggéssel lehet kiszámítani (a mágneses tér irányát a dugóhúzó 
szabállyal állapítják meg): 
 

 .      (9.1) 
 
Ha egy tekercselt vezetékről van szó, melynek N tekercsmenete (spirálja) van, akkor az 
előbbi összefüggés a következőképpen módosul: 
 

∙ ∙  .      (9.2) 
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47. ábra: Az elektromos áram térerőssége 

 
A mágneses térerősség indukcióvonalaira merőleges felületegységen áthaladó 
indukcióvonalak számát indukcióvonal sűrűségnek vagy mágneses indukciónak nevezik, 
jelölése B, nemzetközi mértékegysége a [T]. A mágneses indukció is egy vektoriális 
mennyiség, amely lineáris, homogén és izotróp környezetben kollineáris (egy egyenesre 
eső) a mágneses térerősség vektorával: 
 

∙ ∙ ∙ 	,     (9.3) 
 
ahol 4 ∙ ∙ 10  H/m, a légüres tér mágneses permeabilitása,  pedig az illető 
mágneses közeg relatív permeabilitása. 
 
9.1 A mágneses fluxus 

Az előbbiekben már említve volt, hogy a mágneses tér irányát és erősségét az 
indukcióvonalak ábrázolják. Az északi pólusból kilépő, vagy a déli pólusba belépő, 
meghatározott keresztmetszeten áthaladó összes indukcióvonal számát mágneses 
fluxusnak (Ф) nevezik, mértékegysége a [Wb]. A meghatározás szerint, a mágneses 
fluxust egy S felületen keresztül a következő képlettel számítják ki: 
 

Φ ∙ 	.
	

 

    (9.4) 
 

 
48. ábra: A mágneses fluxus meghatározása 
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Ha a 48. ábrán látható S felület egy tetszőleges Г zárt görbére van illesztve, akkor a 
mágneses fluxus értékét a 

Φ ∮
	

∙       (9.5) 
 
felületi integrál adja meg. Mivel a mágneses erővonalak zártak, következik, hogy a zárt 
felületre számított integráljuk egyenlő zéróval: 
 

∮
	

∙ 0	.	      (9.6) 
 
A (9.6) egyenletet a mágneses fluxus törvényeként is ismerik. Ha a mágneses tér 
homogén, és a  és  vektorok egymással párhuzamosak, akkor a mágneses fluxust a 

∙  egyszerű képlettel számolják. 
 
9.2 A gerjesztési törvény 

Legyen a 49. ábrán látható Г zárt görbe által körülhatárolt S terület, amelyen az I1, I2, 
I3,…, In áramok haladnak át. A gerjesztési törvény értelmében a mágneses térerősség a Г 
zárt görbére vett integrálja egyenlő az S felületen áthaladó áramok előjeles algebrai 
összegével: 

	

∙ Θ	, 

   (9.7) 
ahol a Θ mennyiséget az eredő gerjesztésnek hívják. 
 

 
49. ábra: A gerjesztési törvény meghatározása 

 
Az előbbi összefüggést könnyen lehet alkalmazni egy végtelen hosszú egyenes vezető 
mágneses terének a meghatározásához (50. ábra). 
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50. ábra: A végtelen hosszú vezető mágneses tere 

 
A gerjesztési törvényt felírva az r sugarú körre, következik az alábbi egyenlet: 
 

	

∙
	

∙ ∙
	

∙ 2 	, 

  (9.8) 
ahonnan 

2
	, 	 ∙

2
	 . 

   (9.9) 
 
A vezető körül kialakuló mágneses tér hengerszimmetrikus. Ez azt jelenti, hogy a B 
indukcióvektor mindenütt ugyanolyan erősségű, és merőleges a vezető irányára, 
valamint az r sugárra (az erővonalak koncentrikus körök). 
 
9.3 Mágneses térben ható erők 

9.3.1 A Lorentz-erő 

Legyen a 51. ábrán látható q pontszerű töltés, amely a B mágneses indukciójú térben v 
sebességgel mozog légüres térben. 
Ebben az esetben a q töltésre ható erőt az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni 
(Lorentz erő): 

∙ .     (9.10) 
 
Ha a v sebesség és a B mágneses indukció vektorai merőlegesek egymásra, akkor a q 
töltésre ható erő értéke maximális: 
 

∙ ∙ ∙ sin ∙ ∙ .    (9.11) 
 
Lorentz törvénye tehát kimondja, hogy a légüres térben mozgó pontszerű töltésre ható 
erő egyenesen arányos ennek töltésével, a sebességével, és a B indukcióval. 
  



67 

 
51. ábra: A Lorentz-erő meghatározása 

 
9.3.2 Az elektrodinamikus erő (Ampere törvénye) 

Legyen két párhuzamos, végtelen hosszúságúnak tekintett vezető (a vezetékek 
hosszúsága sokkal nagyobb, mint a közöttük levő távolság), amelyeket az I1 és I2 
áramok járják át (52. ábra). Ebben az esetben a vezetők között vonzó- vagy taszítóerők 
fognak fellépni, annak függvényében, hogy az áramok iránya megegyezik, vagy 
ellentétes irányú. 
 
Ha a vezetők légüres térben vannak elhelyezve, akkor az előbbi fejezetben tárgyaltak 
alapján felírhatóak a következő egyenletek: 
 

∙ ∙
∙ ,   

∙ ∙
∙ 	,    (9.12) 

 
vagy 

∙ ∙ 	,  ∙ ∙  .   (9.13) 
 
Behelyettesítve a 9.12 egyenleteket a 9.13 összefüggésekbe, következik a két vezető 
között fellépő erő nagysága: 

2 ∙
∙

∙
∙ 	, 

                (9.14) 
ahol: l a vezetők tekintett hosszúsága. 
 
Az elektrodinamikai erők ismerete különösen nagy fontossággal bír a méréstechnikában 
(mérőműszerek gyártásában), valamint a különböző elektromos készülékek tervezésében 
és megépítésében. 
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52. ábra: Két párhuzamos vezető közötti kölcsönhatás 

 
9.4 Elektromos vezető mágneses tere (Biot–Savart-törvény) 

Az előbbiekből már ismert, hogy egy végtelen hosszú egyenes vezető körül, amelyen I 
áramerősség halad át, ettől r távolságra lévő pontban a térerősség skaláris értékét 
a	 / /2  összefüggéssel lehet meghatározni. Ismerve az elektromágneses 
indukció meghatározását, mely szerint ∙ , a vezető által gerjesztett 
elektromágneses indukciót (légüres térben) a következő egyenlettel lehet meghatározni: 
 

∙  .     (9.15) 
 
Általánosítva az előbbi egyenletet, lehetséges a mágneses indukció kiszámítása egy 
bármilyen formájú vezetőtől r távolságra levő pontban (53. ábra). 
 

 
53. ábra: Elektromos vezető mágneses tere 

 
Egy l hosszúságú vezető dl szakaszára, az általánosított képletet a következőképpen 
lehet írni: 

∙
4

∙ 	 . 

    (9.16) 
 
Az egész vezető hosszára pedig: 
 

	 ∙
∙

	  .    (9.17) 
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Ha az elektromos vezető egy Г zárt görbét alkot, akkor a (7.18) egyenletet egy zárt 
görbe menti integrál segítségével is ki lehet fejezni: 
 

∙
4

∙
	

 

    (9.18) 
 
A (9.16)–(9.18) összefüggéseket a szakirodalomban a Biot–Savart törvényeként ismerik. 
 
9.5 Az elektromágneses indukció 

9.5.1 A nyugalmi indukció törvénye 

Legyen a 54a ábrán látható vezető anyagból készült keret, amely a B állandó indukciójú 
homogén mágneses mezőben van elhelyezve. A keretet tengelye körül elforgatva az 
tapasztalható, hogy a vezető által körülfogott mágneses fluxus változásával a vezető két 
vége között indukált feszültség lép fel. E feszültség értékét a következő összefüggéssel 
lehet kiszámítani: 

Φ
	, 

     (9.19) 
 
ahol:  a keretet átszelő mágneses fluxus. A 9.19 egyenlet az időben változó mágneses 
tér alapvető összefüggése, amelyet a szakirodalomban a Faraday-féle indukció 
törvényeként ismernek. 
 

 
54. ábra: Az elektromágneses indukció 

 
A képletben szereplő negatív előjel Lenz törvényére utal, mely szerint az indukált 
feszültség által létrehozott áram olyan irányú, hogy ellenszegül az indukált feszültséget 
létrehozó változásnak. 
 
9.5.2 A mozgási indukció törvénye 

Ugyanabban a B állandó indukciójú homogén mágneses mezőben, most egy olyan vezető 
anyagból készült keret legyen elhelyezve, amelyiknek egyik oldala v állandó sebességgel 
tud csúszni a keret l távolságra lévő másik két oldalán. Ebben az esetben az  
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tapasztalható, hogy a vezető végén mért potenciálkülönbség egyenesen arányos lesz a 
vezető sebességével, a B mágneses indukcióval, és a vezetők közötti távolsággal: 
 

∙ ∙ 	.       (9.20) 
 
A vezető mozgása során az időegység alatt  felületet súrolván, a körbezárt fluxus dt 
időegység alatt dФ-vel csökken. Tehát fel lehet írni, hogy: 
 

Φ
∙ ∙ 	. 

   (9.21) 
 
A (9.19) és (9.20) egyenletek összehasonlításával az tapasztalható, hogy formailag 
ugyanarról a képletről van szó. De amíg a nyugalmi indukció esetében a vezető által 
körülfogott fluxus változik, a mozgási indukció esetében a vezető mozog és a mágneses 
fluxus értéke időben állandó. 
 
9.6 Az elektromágneses önindukció 

Ismert, hogy meghatározás szerint a mágneses fluxus egyenlő egy bizonyos felületen 
áthaladó összes erővonalak számával: 
 

Φ ∙ 	
	

	,     (9.22) 
 
ahol: S az említett felület. Az erővonalszám pedig egyenesen arányos a mágneses teret 
gerjesztő áramerősséggel: 
 

Ψ ∙ Φ ∙ 	.     (9.23) 
 
Az előbbi egyenletben az L arányossági tényezőt önindukciós tényezőnek 
(induktivitásnak) nevezik. 

 
55. ábra: Önindukció egy vezetőhurokban 
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A 55. ábrán egyetlen vezetőhurok van feltüntetve, ahol az i(t) áram időben változó B(t) 
mágneses teret hoz létre. Ennek következtében érvényes lesz a következő összefüggés: 
 

Φ
∙ 	. 

    (9.24) 
Az előbbi egyenlettel leírt jelenséget mágneses önindukciónak nevezik. 
 
9.6.1 A kölcsönös indukció és kölcsönös induktivitás 

Az 56. ábra szerinti elrendeződésben, az első esetben két különböző tekercs van 
tekintve. Ha kezdetben csak az egyik tekercsben folyik áram (i1 ≠ 0 és i2 = 0), akkor az i1 
áram hatására létrejövő indukcióvonalak egy része a második tekercsen is át fognak 
haladni. Az ebben a tekercsben gerjesztett fluxust a következőképpen lehet felírni: 
 

Φ ∙ 	,      (9.25) 
 
ahol az L12 arányossági tényezőt kölcsönös induktivitási tényezőnek nevezik. Az i1 áram 
változásával a második tekercsben indukált feszültség is változni fog: 
 

∙ 	.    (9.26) 

 
Fordított esetben (amikor i2 ≠ 0 és i1 = 0) ugyancsak fel lehet írni az alábbi egyenletet: 
 

∙ 	.    (9.27) 

 
Be lehet bizonyítani, hogy a két kölcsönhatási induktivitás egyenlő, azaz L12 ＝ L21. 
 

 
56. ábra: Kölcsönös indukció és kölcsönös induktivitás 

 
Ha a második esetben a két tekercs sorosan lesz összekapcsolva, akkor i1 ＝ i2 = i. Ekkor 
az eredő indukált feszültség a két tekercs egyenkénti önindukciós feszültségéből, 
valamint a két kölcsönhatási feszültségből fog összeadódni: 
 

2 ∙ ∙  .  (9.28) 

 
Az ábrán ponttal (•) van megjegyezve a tekercsek „bemenete” (ami például a balról-
jobbra irányú tekercselésüket jelentheti). Ha két tekercsnek ugyanaz a tekercselési 
iránya, akkor a mágneses terük erősíti egymást, ha pedig különbözik, akkor gyengítik 
egymást. A (9.28) képletben is csak ennek függvényében használható az összeadás vagy 
a kivonás jele.  
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9.7 Ferromágneses anyagok 

Az elektrotechnikában általában háromfajta mágneses anyagot használnak: 
diamágneses, paramágneses, és ferromágneses anyagokat. Minden olyan anyagot, 
amelynek a relatív mágneses permeabilitása (μr) kisebb mint 1, diamágneses anyagnak 
neveznek (fa, parafin, ezüst stb.). Jellegzetes tulajdonságuk, hogy bennük a spin- és 
pályanyomaték semlegesíti egymást, ezért normális állapotukban nincs kifele irányuló 
mágneses nyomatékuk. A paramágneses anyagok relatív permeabilitása 1-nél valamivel 
nagyobb. Ilyen anyagok az oxigén, a nátrium, kálium, alumínium, szilícium, az ón és a 
mangán. A dia- és paramágneses anyagok jelentősége a mágnes technikában nem 
kimondottan jelentős. Az előbbieken kívül bizonyos alkalmazásokban még használnak 
ferriteket is. Ezek ugyancsak ferromágneses anyagok (bivalens fémek – mint a Ba, Mn, 
Cu, – összetevői vas-oxiddal), de ellenállásuk nagy, ezért a félvezetők kategóriájába 
sorolhatóak [4; 6]. 
A mágnes technikában a leggyakrabban a ferromágneses anyagokat használják. Ezeknek 
az anyagoknak a relatív permeabilitása nagyon nagy (102–105), és függ a mágneses 
térerősségtől (Fe, Ni, Co, minden acéltípus, különböző öntvények stb.). A ferromágneses 
anyagoknak van egy úgynevezett kritikus hőmérsékletük (Curie-hőmérséklet), amelyet 
meghaladva már elveszítik ferromágneses tulajdonságaikat. Egy ferromágneses anyagot 
egy széles skálán változó mágneses térerősségbe elhelyezve, meg lehet szerkeszteni az 
illető anyagnak a mágneses indukció és mágneses térerősség közötti grafikus függőségét 
(57. ábra). Feltételezve, hogy a használt anyag kezdetben mágnesezetlen, a mágneses 
térerősség növelésével a Hm maximális értékig, a mágneses indukció is a maximális Bm 
(vagy telítési) értékig fog növekedni. Ezt a görbét a szakirodalomban az első 
mágnesezési görbének nevezik. Ha most a térerősség zéróig csökken vissza, akkor 
megfigyelhető, hogy az indukció csak a Br (remanens indukció) értékéig esik vissza. 
Ugyanígy meg lehet szerkeszteni az anyag mágnesezési görbéjét a térerősség értékeinek 
negatív tartományában is. Az így kapott zárt görbét az illető anyag hiszterézis ciklusának 
(vagy hiszterézis görbéjének) nevezik. 
 

 
57. ábra: Mágnesezési görbe 

 
Végighaladva a 57. ábra bal oldalán látható hiszterézis cikluson, az anyagban egy 
bizonyos mennyiségű energia fog felszabadulni, a mágneses részecskék átirányításánál 
keletkező belső súrlódásoknak köszönhetően. Ez az energiamennyiség hő formájában fog 
felszabadulni az anyagban, amit hiszterézis veszteségeknek szoktak nevezni. A 
felszabadult hőmennyiség nagysága egyenesen arányos a hiszterézis görbe által 
körülhatárolt terület nagyságával. Ennek függvényében, az elektrotechnikában kétféle 
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ferromágneses anyagtípust különböztetnek meg: lágy ferromágneses anyagokat és 
kemény ferromágneses anyagokat. A lágy ferromágneses anyagok jellemzője, hogy a 
hiszterézis ciklusok nagyon keskeny – a bezárt terület kicsi – és a koercitív térerősség 
értéke (Hc) nagyon alacsony. A villamos gépek és a villamos készülékek mágneses 
köreinek a megépítésére ezeket az anyagokat használják a leggyakrabban. A 
gyakorlatban a maximális indukció Bm = 2T érték körül mozog, és a 57. ábra jobb oldalán 
látható görbét használják, egészen a szaturációs (vagy telítési) könyök eléréséig. 
 
9.8 Mágneses kör 

Az előbbi fejezetben már ismertetve volt, hogy a ferromágneses anyagokban a mágneses 
indukció értéke sokkal nagyobb, mint a paramágneses, vagy a diamágneses anyagokban, 
tehát kiválóan alkalmasak a mágneses indukcióvonalak terelésére és irányítására. Éppen 
ezért, a ferromágneses anyagokat az elektrotechnikában a leggyakrabban a mágneses 
körök megépítésére alkalmazzák. A mágneses kör tulajdonképpen a mágneses tér egy 
olyan zárt része, amelyben a fluxus állandónak tekinthető. Általában ferromágneses 
anyagból, vagy ferromágneses légrés részekből áll, amelyeken tekercs van elhelyezve. 
Amikor ezeket a tekercseket áram járja át, akkor igen jó megközelítéssel azt lehet 
mondani, hogy a mágneses indukcióvonalak döntő többsége (fluxuscsatornája) ezen a 
mágneses körön belül záródik be, vagy más megfogalmazással, az indukcióvonalak nem 
lépnek ki a mágneses körből. 
A 58. ábrán egy néhány használtabb geometriájú mágneses kör van vázlatosan 
feltüntetve. 
 

 
58. ábra: Mágneses körök 

 
A mágneses kör lehet csak ferromágneses anyagból, mint ahogyan a 58a, b ábrákon 
látható, vagy többfajta ferromágneses anyagból és légrésből (58c). A különböző típusú 
ferromágneses anyagokban az ezeknek megfelelő permeabilitásokkal kell számolni, míg a 
légrésben a légüres tér μ0 permeabilitásával. A mágneses körben a fluxus értéke 
állandónak tekinthető, így az egyes részekben a mágneses indukció értéke más lesz. 
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9.9 Kirchhoff törvényei mágneses körökre 

9.9.1 Kirchhoff I. törvénye a mágneses körökre 

Legyen az 59. ábrán látható mágneses kör egy csomópontja, amely az S zárt felületen 
belül található. A csomópontban a tetszőleges Ф1, Ф2, Ф3, és Ф4 mágneses fluxusok 
találkoznak (áramlanak ki, vagy be), az S1, S2, S3, és S4, felületeken keresztül. Zárt 
felületre nézve, ismert a mágneses fluxus törvénye: 
 

Φ
	

∙ 0	. 

    (9.29) 
 

 
59. ábra: Mágneses csomópont 

 
Az előző egyenletet lebontva a csomópontban találkozó 4 fluxusra – és megegyezés 
szerint pozitív előjelűeknek tekinteni a beáramlókat, negatívnak pedig a kiáramlókat – a 
következő egyenlet írható fel: 
 

	

∙
	

∙
	

∙
	

∙
	

∙  

 
Φ Φ Φ Φ 0.      (9.30) 

 
Általánosítva az előbbi összefüggést, következik: 
 

Φ 0	. 

     (9.31) 
 
A 9.31 összefüggés kifejezi Kirchhoff I. törvényét a mágneses körökre vonatkozólag: 
a csomópontban találkozó mágneses fluxusok algebrai összege egyenlő zéróval (a cso-
mópont törvénye). 
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9.9.2 Kirchhoff II. törvénye a mágneses körökre 

Legyen a mágneses kör egy hurokja, mint ahogyan a 54. ábrán van bemutatva, és egy 
tetszőleges Г görbe, amely körülírja ezt a hurkot. A tekercsek gerjesztése Θ-val van 
jelölve, ahol ∙  (k = 1–4). 
Alkalmazva a gerjesztési törvényt a Г zárt görbére, érvényes lesz a következő egyenlet: 
 

	

∙ ∙ Θ Θ 	Θ Θ Θ . 

                    (9.32) 
 

 
60. ábra: A mágneses kör egy hurokja 

 
Tudva azt, hogy egy mágneses körben a mágneses feszültség (Um) egyenlő a mágneses 
fluxus sugár és a mágneses reluktancia (ellenállás) (Rm) szorzatával: 
 

R ∙ Φ 	, 

   (9.33) 
következik, hogy: 

Θ ∙ R ∙ Φ 	. 

 (9.34) 
 
Általánosítva a (9.34) egyenletet, fel lehet írni Kirchhoff II. törvényét a mágneses 
körökre vonatkozólag, tetszőleges számú gerjesztés esetében: 
 

Θ ∙ R ∙ Φ 	. 

  (9.35) 
 
Kirchhoff második törvénye kimondja, hogy a gerjesztések algebrai összege egy 
mágneses hurokban egyenlő a mágneses feszültségesések algebrai összegével az illető 
hurokban (Kirchhoff huroktörvénye). 
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9.9.3 Kirchhoff törvényeinek alkalmazása (számítási példa) 

Adott a 61. ábrán látható mágneses kör, ahol ismertek a következő mennyiségek: I1, I2, 
μ, N1, N2, l1, l2, l3, l4, l5, és l6. Ki kell számítani a mágneses körben keringő Ф1, Ф2, és Ф3 
fluxusok értékeit. 
 

 
61. ábra: Mágneses kör 

 
Az előbbi mágneses körnek meg lehet szerkeszteni egy ekvivalens mágneses körét, ahol 
fel vannak tüntetve a tekercsek gerjesztései, a mágneses reluktanciák (vagy mágneses 
ellenállások), valamint az ezeken átfolyó mágneses fluxusok (62. ábra). 
 

 
62. ábra: A mágneses kör ekvivalens átalakítása 

 
Mivel a 62. ábrán több sorban kapcsolt mágneses ellenállás látható, ezeket a 
következőképpen lehet helyettesíteni: 
 

 
 

	.    (9.36) 
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A 62. ábrának megfelelően, fel lehet írni Kirchhoff hurokra- és csomópontra vonatkozó 
törvényeit: 

∙ ∙ ∙ Φ ∙ Φ  
∙ ∙ Φ ∙ Φ  

Φ Φ Φ 0	.     (9.37) 
 
Ismert, hogy a mágneses ellenállás értékét a következő általános képlettel lehet 
meghatározni: 
 

∙
	,      (9.38) 

 
ahol: l a mágneses ellenállás hossza, S pedig a keresztmetszete. Ezzel az összefüggéssel 
ki lehet számítani az adott mágneses kör minden ellenállását: 
 

1
∙

∙
 

1
∙

2 ∙ ∙
 

∙
∙
	.   (9.39) 

 
Behelyettesítve a mágneses ellenállás értékét a (9.37) egyenletrendszerbe, majd 
megoldva ezt, könnyen ki lehet számítani a keresett Ф1, Ф2, és Ф3 mágneses fluxusokat. 
 
9.10 A mágneses tér energiája 

A mágneses tér energiájának a kiszámítására legyen a 63. ábrán látható u feszültségről 
táplált valódi tekercs, melynek az induktivitása Lt , és ohmikus ellenállása R = Rt. Erre az 
áramkörre fel lehet írni az alábbi egyenletet: 
 

∙ 	,      (9.40) 
 
ahol: dФ/dt a tekercsben indukált feszültséget jelenti. 

 
63. ábra: Valódi tekercs táplálása 

 
Az energia-megmaradás törvénye alapján a tekercs kívülről kapott energiája (dW = 
u·i·dt) egyenlő lesz az ellenállás által hővé alakított energia (dQ=R·i2·dt) és a tekercsben 
felhalmozott mágneses energia (dWm) összegével. Tehát fel lehet írni a következő 
összefüggést: 
 

	.     (9.41) 
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Ha a (9.40) egyenlet be van szorozva az ∙  mennyiséggel, akkor: 
 

Φ ∙ 	.     (9.42) 
 
Összehasonlítva a (9.41) és (9.42) egyenleteket, következik: 
 

Φ ∙ 	, 	 ∙ Φ	.   (9.43) 
 
Mivel a tekercsnek az induktivitása L=Lt, az általa gerjesztett fluxus értéke , akkor 
felírható: 
 

∙ Φ	 ∙ ∙ ∙
2

∙
2

Φ
2

	. 

  (9.44) 
 
Általános esetben, amikor n hasonló áramkör van mágnesesen összekapcsolva, érvényes 
lesz az alábbi egyenlet: 

∙ Φ 	. 

   (9.45) 
 
Integrálva az előbbi egyenletet, ki lehet számítani az n tekercs által felhalmozott 
mágneses energiát: 

1
2
∙ ∙ Φ 	. 

   (9.46) 
 
Feltételezve, hogy a tekercseket egy általánosított F erő elmozdítja dx távolságra, és 
ennek során az L = F·dx mechanikai munka végződik, akkor: 
 

∙ 	 ∙ Φ 	. 

  (9.47) 
Ha Φ á ó, a kifejtett erő: 

á ó.
    (9.48) 

 
A (9.48) egyenlet azt jelenti, hogy a mechanikai munka a rendszer energiájának a 
rovására végződik. A szakirodalomban az előbbi egyenletet az általánosított erők első 
törvényeként ismerik. Ha az i áramerősségek állandóknak vannak tekintve: 
 

1
2
∙ ∙ dΦ 	, 

   (9.49) 
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és az energia-megmaradás egyenlete a következőképpen alakul: 
 

∙ 	 ∙ Φ 2 ∙ 	, 

 (9.50) 
vagyis 
 

∙ 	 	, á 		
á ó.

   (9.51) 

 
A 9.51 egyenlet az általánosított erők második törvényét jelenti az elektromágnesesség 
elméletében. Ebben az esetben a táplálástól dupla energiamennyiség vevődik fel, egyik 
fele az elmozduláshoz szükséges mechanikai munka elvégzésére, a másik fele pedig a 
rendszer mágneses energiájának a növelésére. 
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10. VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATOK 

Köztudott, hogy a váltakozó áramú hálózatoknak igen sokféle gyakorlati felhasználásuk 
és alkalmazásuk van. A fejezet egy rövid betekintést nyújt a váltakozó áramkörök 
elméleti alapjaiba, figyelembe véve bizonyos módszertani egyszerűsítéseket. Ezek 
szerint, a feszültségek és az áramerősségek közötti összefüggések ebben az esetben is 
lineárisoknak lesznek tekintve, az áramköri elemek pedig egymással hajszálvezetőkkel 
vannak összekapcsolva. Az elektromosságtani jelenségek úgynevezett kvázi-stacionárius 
állapotban követődnek – ahol az áramköri mennyiségek változása megfelelően alacsony, 
és az elektromágneses tér sugárzása pedig elhanyagolható [8]. Ugyanakkor, az időben 
változó mennyiségek (áramok, feszültségek, teljesítmények) a jelölésekben kisbetűvel 
lesznek feltüntetve. 
 
10.1 A váltakozó feszültség gerjesztése 

Adott a 64. ábrán látható spirál, amelyik egy mágnes pólusai között forog ω 
szögsebességgel, tengelyével merőlegesen a mágneses tér 	indukcióvektorára. A spirál 
két vége kollektor gyűrűkre csatolt feszültségmérőre van kapcsolva. 
 

 
64. ábra: Váltakozó feszültség gerjesztése  
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A rajzon az 	 vektor merőleges a spirál síkjára, modulusa pedig egyenlő a spirál 
területével. Az elektromágneses indukció törvényének megfelelően, a forgó spirálban az 
e elektromotoros feszültség indukálódik, melynek értéke: 
 

Ф
	, 

    (10.1) 
ahol Ф a spirálon áthaladó mágneses fluxus. Az előbbiekből ismert, hogy: 
 

Ф B ∙ S B ∙ S ∙ cos α	,    (10.2) 
 
ahol ∙ ,  [rad] a kezdeti fáziseltolást (vagy fázisszöget) jelenti. Behelyettesítve 
a fluxus értékét az előző egyenletbe: 
 

∙ ∙ ∙ sin ∙ 	.    (10.3) 
 
Elfogadván az ∙ ∙  jelölést, fel lehet írni: 
 

∙ sin ∙ 	,    (10.4) 
 
ahol  [rad/s] a feszültség körfrekvenciáját jelenti. Ez a mennyiség időben szinuszosan 
változik, és Π/2 radián nagysággal van eltolódva a fluxus mögött. 
 
10.2 Szinuszosan változó mennyiségek jellemzői 

Ha a váltakozó elektromotoros feszültség sarkaira egy R ellenállás van csatolva, akkor az 
áramkörben váltakozó áram jelenik meg: 
 

∙ sin ∙ ∙ sin ∙ 	.   (10.5) 
 
Az i időbeni értékét pillanatnyi értéknek nevezik, és az idő függvényében a 65. ábrának 
megfelelően lehet ábrázolni. 
 

 
65. ábra: A váltakozó áram jellemzői 

 
A 2 ∙ /  mennyiséget az áram periódusának nevezik, a periódus fordított értéke 
pedig a frekvencia: f = 1/T [Hz].  
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A szinuszosan változó mennyiségek egyik fontos meghatározója az effektív érték, 
amelyet a következő matematikai képlettel számítanak ki: 
 

1
∙ ∙  

    (10.6) 
 
Felhasználva az i áram pillanatnyi értékének a képletét, az előbbi összefüggés 
segítségével ki lehet számítani ennek effektív értéket: 
 

1
∙ ∙ ∙ ∙

1 cos 2
2

∙  

∙
1
2
∙

cos 2
2

∙ ∙
2

0
2
	. 

 (10.7) 
Tehát az áramerősség effektív értéke: 

/√2	.     (10.8) 
 
Váltakozó áramú hálózatok esetében fontos mennyiség az áram középértéke, amelyet 
aritmetikai középértékként határoznak meg, egy fél periódusra vonatkozólag: 
 

ö
1

2

∙ ∙
2
∙ ∙ sin ∙  

2 ∙
∙

∙ cos
∙

2
cos 0

2 ∙
2 ∙

∙ 2 2 ∙ 	 . 

  (10.9) 
 
Az előbbiekben bevezetett fogalmak nagymértékben hozzásegítenek a váltakozó 
áramkörökben fellelhető mennyiségek pontos leírásához és értelmezéséhez. 
 
10.3 Szinuszosan változó mennyiségek komplex ábrázolása 

A váltakozó áramú hálózatok tanulmányozására adott egy olyan matematikai módszer, 
melynek segítségével ezeknek az áramköröknek a megoldása hasonló lesz az 
egyenáramú áramkörök számításával. A módszer lényege a szinuszos mennyiséghez 
rendelhető komplex szám bevezetésén alapszik. Ennek értelmében, minden 
 

√2 ∙ ∙ sin ∙     (10.10) 
 
formában felírt mennyiséghez hozzá lehet rendelni egy 
 

∙ ,			 1  ,    (10.11) 
 
alakú megjelenítést, amelyet a komplex síkban egy I hosszúságú vektorként lehet 
ábrázolni, és amely a vízszintes tengellyel a φ szöget zárja be (66. ábra). 
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66. ábra: A szinuszos mennyiség vektoriális ábrázolása 

 
A komplex síkban előbb bevezetett vektort fazornak nevezik. Mivel a váltakozó 
áramkörökben megjelenő szinuszos mennyiségek mindegyikének ugyanaz a frekvenciája, 
ezeket a mennyiségeket elégséges csak a komplex szám modulusa (effektív értéke) és a 
fázisszöge segítségével jellemezni. 
A (10.11) egyenlet esetében felhasználható az I = K[i] jelölés is, ahol K a komplex síkba 
való átírási operátor. Ennek egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy lineáris operátor, 
tehát érvényesek a következő egyenletek: 
 

∙ ∙  
    (10.12) 

 
Adott az 

√2 ∙ ∙ sin      (10.13) 
 
áramerősség, amelyre felírható a következő összefüggés: 

∙ √2 ∙ ∙ sin ,     (10.14) 
tehát 

∙ ∙ ∙ ∙ .    (10.15) 
Ha adottak az 

√2 ∙ ∙ sin 	, 
√2 ∙ ∙ sin 	    (10.16) 

 
áramerősségek, akkor az összegüket a következőképpen lehet felírni: 
 

√2 ∙ ∙ sin ∙ cos cos ∙ sin  
√2 ∙ ∙ sin ∙ cos cos ∙ sin  

√2 ∙ ∙ cos ∙ cos ∙ sin √2 ∙ sin sin ∙ cos  
√2 ∙ ∙ cos ∙ sin √2 ∙ ∙ sin ∙ cos √2 ∙ ∙ sin 	. 

 (10.17) 
Az előbbi műveletekben a következő jelölések voltak használva: 
 

∙ cos ∙ cos ∙ cos 	 , ∙ sin ∙ sin ∙ sin 	.  (10.18) 
A (10.17) egyenletben az I és a φ változók az i1 + i2 vektoriális mennyiségek effektív 
értékét, valamint fázisszögét jelentik, tehát a (10.12) egyenlet bizonyított [4; 7]. 
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Egy szinuszosan változó mennyiség deriváltjának a kiszámítása ugyancsak szinuszos 
mennyiséget eredményez, ugyanazzal a körsebességgel (67a ábra): 
 

√2 ∙ Ő ∙ sin
 

 
√2 ∙ ∙ ∙ cos √2 ∙ ∙ ∙ sin 	.  (10.19) 

 
Tehát felírható, hogy: 
 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	. 

 (10.20) 
 

 
67. ábra: Szinuszos mennyiség deriváltja és integrálja 

 
Integrál számítása esetében, a szinuszosan változó mennyiség ugyancsak megtartja 
eredeti körsebességét és szinuszos jellegét (67b ábra): 
 

∙ √2 ∙ ∙ sin ∙ √2 ∙ ∙ sin ∙  

√2 ∙ ∙ cos √2 ∙ ∙ sin 	.  (10.21) 

 
Az előbbi összefüggésből következik: 
 

∙ ∙ ∙ ∙
∙

∙ ∙
	.   (10.22) 

 
A szinuszos mennyiségek vektoriális ábrázolásának módszerét használva, a váltakozó 
áramköröket leíró differenciál-integrál egyenletek átalakulnak a vektoriálisan leképzett 
mennyiségek egyszerű algebrai egyenleteivé, amelyeket már sokkal könnyebb 
megoldani. Ugyanakkor lehetőség nyílik az áramkör legfontosabb mennyiségeit ábrázoló 
fazor diagrammájának az elkészítésére is. 
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10.4 Áramköri elemek szinuszos hálózatokban 

10.4.1 Az ideális ellenállás 

Az ideális ellenállás egy olyan áramköri elem, amely nem generál maga körül mágneses 
vagy elektromos teret, tehát nem tárol elektromos töltéshordozókat. Ha egy szinuszos 
feszültségforrásra ellenállás van kapcsolva (68. ábra), akkor Ohm törvénye alapján fel 
lehet írni a következő összefüggést: 
 

∙ 	,	      (10.23) 
 
Átírva komplex mennyiségekre az előbbi egyenletet: 
 

∙ 	.      (10.24) 
 

 
68. ábra: Az ideális ellenállás mint áramköri elem 

 
A 68. ábra jobb oldalán látható egyszerű fazor diagram azt mutatja, hogy az áram és 
feszültség fazorai ebben az esetben egymással fázisban vannak (φ = 0). Komplex síkban 
be lehet vezetni az impedancia (vagy komplex ellenállás) új fogalmát: 

	 . 

     (10.25) 
Az ideális ellenállás esetében . Ekkor a tápfeszültségtől az ellenállás a 
 

∙ ∙ ,     (10.26) 
 
teljesítményt veszi fel, amit a Joule–Lenz-effektuson keresztül hővé alakít át. 
 
10.4.2 Az ideális tekercs 

Az ideális tekercs egy olyan áramköri elem, melynek induktivitása L és amelyik csak 
mágneses teret gerjeszt maga körül (69. ábra). 
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69. ábra: Az ideális tekercs mint áramköri elem 

 
Az elektromágneses indukció törvénye alapján, a tekercs sarkain mérhető feszültség 
értéke: 

Φ
∙ 	. 

   (10.27) 
Ugyanez az egyenlet átírva komplex változókkal: 
 

∙ ∙ ∙ 	.     (10.28) 
 
Az ideális tekercs impedanciája ∙ ∙ , az áram és a feszültség közötti fáziseltolódás 
pedig Π/2 (a feszültség 90⁰-kal előrébb van az áramnál). A tekercs által felvett 
teljesítmény pillanatnyi értéke: 

∙ ∙ ∙ 	

1
2 ∙ ∙

	 , 

  (10.29) 
és egyenlő a tekercs Wm mágneses energiaváltozási sebességével. 
A gyakorlatban csak olyan valós tekercsekkel lehet találkozni, amelyeknek az L 
induktivitás mellett létezik egy R elektromos ellenállásuk is, ahogyan ezt a 70. ábra is 
szemlélteti. Ebben az esetben érvényes lesz a következő összefüggés: 

∙ ∙ 	 , 

   (10.30) 
amely átírva komplex változókkal: 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	.  (10.31) 

 
70. ábra: A valós tekercs mint áramköri elem 
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A tekercs komplex impedanciáját a 
 

∙ ∙      (10.32) 
 
egyenlet fejezi ki, melynek modulja: 
 

√  .     (10.33) 
 
A valós tekercsnek megfelelő fazor diagramról leolvasható, hogy a feszültség fazorja 
most is előrébb van mint az áramerősségé, de ebben az esetben a φ szög már kisebb 
mint 90⁰. 
 
10.4.3 Az ideális kondenzátor 

Az ideális kondenzátor egy olyan áramköri elem, amelyet a C elektromos kapacitás 
jellemez, és amelyik csak elektromos teret hoz létre (71. ábra). 
 

 
71. ábra: Az ideális kondenzátor mint áramköri elem 

 
A feszültségre kapcsolt kondenzátor működésére felírható a következő egyenlet: 
 

1
∙ 	 . 

    (10.34) 
Az előbbi képlet komplex változókkal: 
 

1
∙ ∙

∙ 	 ∙ 	, 

    (10.35) 
ahol 

	
1

∙ ∙
 

    (10.36) 
a kondenzátor impedanciáját jelenti. A tekercs által felvett teljesítmény pillanatnyi 
értékét a következő egyenlet adja meg: 

∙ ∙ ∙ 	

1
2 ∙ ∙ 2

	 , 

  (10.37) 
amely egyenlő a kondenzátor Wm mágneses energiájának változási sebességével. 
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10.5 R-L-C soros áramkör szinuszos üzemmódban 

Adott a 72. ábrán látható váltakozó áramú kapcsolás, ahol az R, L, C áramköri elemek 
egymással sorosan vannak csatolva. 
 

 
72. ábra: Soros R-L-C áramkör 

 
Az áramkör a szinuszosan változó u feszültségről van táplálva, a felvett áram pillanatnyi 
értéke i, az áramköri elemek sarkain a feszültségek uR, uL, és uC. Kirchhoff törvénye 
alapján a tápfeszültség értéke minden pillanatban egyenlő lesz az egyes komponensekre 
eső pillanatnyi feszültségek összegével: 

 ,     (10.38) 
ahol 

∙ 	, 	 ∙ 	 , ∙ 	.   (10.39) 

A (10.38) összefüggés alapján érvényes lesz tehát a következő egyenlet: 
 

∙ 	 ∙ ∙ 	.    (10.40) 

Áttérve a komplex ábrázolásra: 
 

∙ ∙ ∙ ∙
1

∙ ∙
∙ 	  

 
∙ ∙

∙ ∙
∙ ∙ 	,    (10.41) 

ahol 
∙ ∙

∙
	     (10.42) 

az áramkör komplex impedanciáját jelenti. 
 
Az X = XL+XC = ωL–1/ωC mennyiséget az RLC soros áramkör reaktanciájának nevezik, XL 
a tekercs reaktanciája, XC pedig a kondenzátor reaktanciáját jelenti. Az eredő komplex 
impedancia értékét kiszámítva: 

√ 	.    (10.43) 
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A Z impedancia fázisszöge: 
 

tan

1

	, 

    (10.44) 
vagy 

tan

1

	. 

    (10.45) 
 
A tanulmányozott RLC soros áramkör fazor diagramja a 73. ábrán látható. 
 

 
73. ábra: Az R-L-C soros áramkör fazor diagramja 

 
Abban a sajátos helyzetben, amikor az induktív reaktancia egyenlő a kapacitív 
reaktanciával, tehát | | (vagy 1/ ), beáll az áramkör rezonanciája. Ebben az 
esetben a soros RLC áramkörnek csak elektromos ellenállás jellege van. Ekkor a 
rezonancia körsebességet az 
 

1

√
 

     (10.46) 
egyenlet adja meg, ahonnan a rezonanciafrekvencia: 
 

1

2 √
	. 

    (10.47) 
 
Rezonancia esetében az áramkör impedanciája egyenlő az R ellenállással, az 
áramerősség értéke maximális és fázisban van a feszültséggel (φ = 0). Az UL = UC 
egyenlőségnél a 
 

∙ 1
∙ ∙

	 

   (10.48) 
hányadost jósági tényezőnek nevezik. 
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10.6 R-L-C párhuzamos áramkör szinuszos üzemmódban 

A 74. ábrán egy olyan váltakozó áramú kapcsolás látható, ahol az R, L, C, áramköri 
elemek egymással párhuzamosan vannak csatolva. 

 
74. ábra: Párhuzamos R-L-C áramkör 

 
Az áramkör a szinuszosan változó u feszültségről van táplálva, a felvett áram pillanatnyi 
értéke i, az áramköri elemeken egyenként az iR, iL, és iC áramerősségek folynak át. A 
kapcsolás által felvett áramerősség értéke egyenlő az egyes komponenseken áthaladó 
áramerősségek pillanatnyi értékeinek összegével: 
 

		, ,     (10.49) 
ahol 

	 ,
1
∙ ∙ 	 , ∙ 	 . 

  (10.50) 
Érvényes lesz tehát a következő összefüggés: 
 

1
∙ ∙ ∙ 	 . 

   (10.51) 
 
Ugyanez az egyenlet komplex síkban felírva: 
 

∙ ∙
∙ ∙ ∙ ∙ 	, 

 (10.52) 
ahol 

1
∙

1
 

    (10.53) 
a párhuzamos RLC áramkör komplex admitanciáját jelenti. Be lehet vezetni a következő 
jelöléseket: 
 

1
	,

1
	 , 	,

1
	. 

 (10.54) 
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Az előbbiekben G az áramkör konduktanciája, B a szuszceptancia (meddő 
vezetőképesség), BL az induktív- BC pedig a kapacitív szuszceptancia. Behelyettesítve a 
(10.53) egyenletbe: 
 

∙ 	,     (10.55) 
 
amelynek modulja az 

	 	 √ .   (10.56) 

 
Az Y komplex admitancia fázisszöge pedig: 
 

tan
	

	,     (10.57) 

vagy 

tan
	
	.     (10.58) 

 
Az RLC párhuzamos áramkör fazor diagramja a 75. ábrán van bemutatva. Abban a 
sajátos helyzetben, amikor az induktív szuszceptancia egyenlő a kapacitív 
szuszceptanciával, tehát | | (vagy 1/ ), beáll az áramkör rezonanciája. Ebben 
az esetben a párhuzamos RLC áramkörnek csak pusztán elektromos ellenállás jellege 
van. Ekkor a rezonancia körsebességet az 

√
      (10.59) 

egyenlet adja meg, és 

√
	,     (10.60) 

 
ahol f0 a rezonanciafrekvenciát jelenti. 

 

 
75. ábra: Az R-L-C párhuzamos áramkör fazor diagramja 
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10.7 Teljesítmények szinuszos üzemmódban 

Az √2 ∙ ∙ sin  feszültséggel táplált, és √2 ∙ ∙ sin  áramerősséggel átjárt 
szinuszos hálózat által felvett pillanatnyi teljesítményt a 
 

∙ √2 ∙ ∙ sin ∙ √2 ∙ ∙ sin  
2 ∙ ∙ ∙ sin ∙ sin     (10.61) 

 
összefüggés adja meg. Elvégezve az egyszerű matematikai műveleteket: 
 

2 ∙ ∙ ∙ sin ∙ sin  
2 ∙ ∙ ∙ sin ∙ cos sin ∙ cos ∙ sin  
2 ∙ ∙ sin ∙ cos sin ∙ cos ∙ sin  

2 ∙ ∙ ∙ ∙ cos ∙ sin 2 ∙ sin 	,  (10.62) 

 
vagy 

	 ∙ ∙ cos cos 2 	.    (10.63) 
 
Az egy periódusra kiszámított pillanatnyi teljesítmény középértékét aktív (vagy hatásos) 
teljesítménynek nevezik: 

1
∙ ∙ 	 . 

   (10.64) 
 
Az előbbi egyenletbe behelyettesítve a (10.63) összefüggést: 
 

∙ ∙ cos 	.     (10.65) 
 
Az aktív teljesítmény nemzetközi mértékegysége a Watt [W]. Hasonló képlettel be lehet 
vezetni a reaktív (vagy meddő) teljesítmény fogalmát is: 
 

∙ ∙ sin 	,    (10.66) 
 
melynek mértékegysége a volt-amper-reaktív [VAR]. A látszólagos teljesítményt pedig az 
S = U·I összefüggés fogja megadni, mértékegysége a volt-amper [VA]. 
Az előbb bevezetett három teljesítmény alkotja a 76. ábrán látható teljesítmények 
vektordiagramját (teljesítmény háromszögét) egy szinuszos receptor áramkör esetében. 
 

 
76. ábra: A teljesítmények háromszöge 

  



93 

Az aktív és a látszólagos teljesítmény által bezárt φ szög azonos a feszültség és az áram 
vektorai között bezárt szöggel. A cos  függvényt teljesítménytényezőnek nevezik, 
értéke: 

cos 	 . 

    (10.67) 
 
Az aktív és a látszólagos teljesítmények értéke mindig pozitív. A reaktív teljesítmény 
pozitív, ha az áramkörnek induktív jellege van, valamint negatív, ha a kapacitív jelleg 
erősebb. Az aktív teljesítmény átalakulhat mechanikai munkává, a reaktív teljesítmény a 
reaktív áramköri elemekben használódik fel (kondenzátorokban és tekercsekben) a 
mágneses és elektromos terek létrehozására. Az S látszólagos teljesítmény csak egy 
számítási mennyiség, melynek nincs fizikai értelmezése. 
 
10.8 Kirchhoff törvényei váltakozó áramú hálózatokra 

Ahogyan már említettük, a váltakozó áramú hálózatok olyan áramkörök, amelyekben az 
a feszültségek és az áramok értékei időben szinuszosan változnak. Az áramköri elemek 
az elektromos ellenállások, a kapacitások, és az induktivitások (saját- vagy kölcsönös 
induktivitások). 
Az oldal, csomópont, vagy hurok fogalmakat ebben az esetben is az egyenáramú 
áramkörökhöz hasonlóan határozzák meg. A változás csak annyi, hogy a váltakozó 
áramú hálózatokban megjelennek az úgynevezett „mellék áramkörök” is, amelyek 
induktív módon kapcsolódnak az áramkör többi részéhez, a mágneses indukció törvénye 
alapján. Egy ilyen típusú váltakozó áramkör a 77. ábrán van bemutatva. 
 

 
77. ábra: Váltakozó áramú hálózat 

 
Az áramkört elemezve látható, hogy a H1 és H2 áramköri hurkok mellett megjelenik a H3 
hurok is, amelyik csak az L21=L12 kölcsönös (vagy mutuális induktivitáson) keresztül 
kapcsolódik az áramkör többi részéhez. 
Ugyanúgy, mint az egyenáramú hálózatok esetében, a váltakozó áramú hálózatoknál is 
az alapvető probléma az áramkörök megoldása, vagyis az áramköri oldalakban keringő 
áramok erősségének a meghatározása, amikor ismertek az áramköri elemek. A 
megoldást Kirchhoff törvényei szolgálják, pillanatnyi-, vagy komplex mennyiségekre 
alkalmazva. Természetesen váltakozó áramok esetében is érvényesek lesznek az 
egyenáramú hálózatokra használt áramkör megoldási módszerek és tételek. 
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10.8.1 Kirchhoff I. törvénye váltakozó áramú hálózatokra 
(Csomóponti törvény) 

Legyen a Σ zárt felülettel körülvett váltakozó áramkör egyik csomópontja (78. ábra). 
Alkalmazva a töltésmegmaradás törvényét kvázi-stacionárius rendszerben, következik: 

0	,      (10.68) 
 
tehát az áramerősség értéke a tekintett felületen keresztül zéró kell legyen. 

 
78. ábra: Váltakozó áramköri csomópont 

 
Tetszőlegesen megválasztva az áramerősségek irányát (például a csomópontba bemenő 
áramok pozitív, a kimenő áramok pedig negatív irányúak), fel lehet írni a következő 
összefüggést: 
 

0	.     (10.69) 
 
Általánosítva az előbbi egyenletet: 

0	. 

   (10.70) 
 
A (10.70) egyenlet Kirchhoff első törvényeként ismert, mely kimondja, hogy a 
csomópontba befolyó és kifolyó áramok algebrai összege egyenlő zéróval. 
 
10.8.2 Kirchhoff II. törvénye váltakozó áramú hálózatokra 
(Huroktörvény) 

Legyen az elektromos áramkör egyik hurokja, és egy Г zárt görbe, amelyik átmegy az 
illető hurkot alkotó vezetékek tengelyein (79. ábra). Alkalmazva az elektromágneses 
indukció törvényét a Г zárt görbére vonatkozólag, következik, hogy az indukált 
elektromotoros feszültség értéke a görbe mentén egyenlő zéróval (a mágneses fluxus a Г 
által körülhatárolt területen belül egyenlő zéróval). 
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79. ábra: Váltakozó áramköri hurok 

 
Az előbbi megállapításokból következik Kirchhoff II. törvényének a legáltalánosabb 
formája: 

	

0	, 

    (10.71) 
vagyis a hurkot alkotó oldalak feszültségeinek algebrai összege egyenlő zéróval. 
Általánosabb formában a (10.71) összefüggést a következőképpen lehet felírni: 
 

	

∙

	
1
∙ ∙ ∙

	

,

∙ 	 , 

 (10.72) 
ahol: Lkm a k és az m oldalak közötti kölcsönös induktivitást jelenti. Bevezetve a k 
oldalnak megfelelő komplex impedanciát: 
 

∙ ∙
1

∙ ∙
	 , 

   (10.73) 
valamint a k és m oldalak közötti kölcsönös komplex impedanciát, mint 
 

∙ ∙ 	, 
    (10.74) 

 
fel lehet írni a (10.72) egyenlet egy tömörebb formáját: 
 

	

∙
,

∙

	

	 , 

  (10.75) 
 
ahol a jobb oldalon szereplő első összegzés a hurokhoz tartozó oldalak minden k indexére 
vonatkozik, a második összegzés pedig az áramkör mindegyik oldalára. 
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10.9 Impedanciák kapcsolása 

10.9.1 Impedanciák soros kapcsolása 

A 80. ábrán n darab sorba kapcsolt impedancia látható (Z1, Z2, Z3, … Zn). 
 

 
80. ábra: Impedanciák soros kapcsolása 

 
Az eredő impedancia kiszámítására, alkalmazni lehet Kirchhoff huroktörvényét váltakozó 
áramú hálózatokra: 

⋯ 	.    (10.76) 
 
Ohm törvényét felírva külön minden egyes impedanciára: 
 

∙ 	 . 

    (10.77) 
Következik: 

∙ ∙ ∙ ∙ ⋯ ∙ 	,  (10.78) 

 
ahol: figyelembe van véve, hogy mindegyik impedancián ugyanaz az I áramerősség 
folyik át. Az előbbi egyenletben egyszerűsítve az áramerősség értékével: 
 

⋯ 	. 

   (10.79) 
 
A kapott összefüggés a sorban kapcsolt impedanciák eredőjét jelenti. 
 
10.9.2 Impedanciák párhuzamos kapcsolása 

Ha ugyanaz az n darab impedancia most párhuzamosan van összekötve, akkor a 81. 
ábrának megfelelő áramkör jön létre. 
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81. ábra: Impedanciák párhuzamos kapcsolása 

 
Az eredő impedancia kiszámítására most Kirchhoff csomóponti törvényét lehet 
alkalmazni, az A csomópontra vonatkozólag: 
 

⋯ 	.    (10.80) 

 
Külön minden egyes ellenállásra alkalmazva Ohm törvényét: 
 

	 . 

    (10.81) 
Az előző egyenlet felírásakor figyelembe volt véve, hogy párhuzamos kapcsolás esetében 
mindegyik impedanciára ugyanaz a feszültség esik. Behelyettesítve ezt a (10.80) 
egyenletbe, következik: 
 

⋯ 	. 

   (10.82) 
 
Egyszerűsítve az U feszültség értékével, kiszámítható a párhuzamosan kapcsolt 
impedanciák eredő impedanciája: 
 

1 1 1 1
⋯

1
	

1
	
	 , 

   (10.83) 
vagy 

⋯ 	, 

   (10.84) 
ahol Y az eredő admitanciát jelenti. 
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10.10 Feszültségosztó és áramosztó kapcsolások 

Egy egyszerű feszültségosztó áramkör a 82. ábrán látható, ahol a Z1 és Z2 sorosan 
kapcsolt impedanciák az U feszültséggel vannak táplálva. 
 

 
82. ábra: Feszültségosztó kapcsolás 

 
A feszültség megoszlását az egyes impedanciákon a következőképpen lehet kiszámítani: 
 

	 , 

    (10.85) 

∙ ∙ 	 , 

∙ ∙ 	 . 

  (10.86) 
 
A 83. ábrán bemutatott áramosztó két párhuzamosan kapcsolt impedanciát tartalmaz, 
melyek az I áramot az I1 és I2 összetevőkre osztják. 
 

 
83. ábra: Áramosztó kapcsolás 
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Fel lehet írni az áramkörre a következő összefüggéseket: 
 

	, 
∙ ∙ 	.     (10.87) 

Tehát: 
∙

	 , 

    (10.88) 
ahonnan: 

∙ 	 , ∙ 	 . 

  (10.89) 
 
A (10.89) összefüggések az áramosztó képleteit jelentik, a 83. ábrán látható 
kapcsolásnak megfelelően. 
 
10.11 A teljesítmény-megmaradás törvénye 

Az egyenáramú áramkörökhöz hasonlóan, a váltakozó áramú hálózatok esetében is fel 
lehet írni a teljesítmény-megmaradás törvényét, ebben az esetben azonban komplex 
változókkal: 
 

∙ ∗

	

∙
,

∙

	

	 . 

  (10.90) 
 
Az előbbi összegzés az áramkör minden oldalára vonatkozik. Megfigyelhető, hogy 
váltakozó áramú hálózatoknál a teljesítmények számításánál figyelembe kell venni a 
kölcsönös impedanciákat is. A (10.90) egyenletet általában az áramkör megoldása után 
használják, a kiszámított eredmények ellenőrzése érdekében. Az összefüggés 
ugyanakkor az aktív és a reaktív teljesítmények megmaradását is tükrözi egy elszigetelt 
elektromos hálózatban [4; 6; 7]. 
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10.12 Csillag-delta és delta-csillag átalakítások váltakozó 
áramú hálózatokban 

Adottak a 84. ábrán látható csillag-delta és delta-csillag kapcsolások. 
 

 
84. ábra: Csillag-delta és delta-csillag kapcsolások 

 
A csillag-delta átalakítás képletei a következőek: 
 

∙
	 ; 

∙
	 ;	

∙
	 . 

   (10.91) 
A delta-csillag átalakítás képletei: 
 

∙
	 ; 

 
∙

	 ; 

 
∙

	. 

   (10.92) 
Az előbbi képleteket ugyanúgy bizonyítják, mint az egyenáramú hálózatokban 
összekapcsolt ellenállások esetében. 
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10.13 Háromfázisú hálózatok 

A 10.1 fejezetben felvezetettek alapján, a szinuszosan változó elektromotoros feszültség 
létrehozása egy mágneses mezőben forgó spirál segítségével vált lehetségessé. Legyen 
most ugyanabban a mágneses mezőben elhelyezve három spirál, amelyek egymástól 
2Π/3 radiánnal vannak elfordítva, és amelyek ugyanazzal az ω állandó körsebességgel 
forognak egy közös tengely körül, ahogyan az 85. ábra is szemlélteti. 
 

 
85. ábra: Háromfázisú feszültség gerjesztése 

 
A forgómozgás hatására a három spirálban elektromotoros feszültségek generálódnak, az 
elektromágneses indukció törvénye alapján. Ha ezek az indukált feszültségek kollektor 
gyűrűk segítségével mérőeszközökre vannak kapcsolva, akkor a következő 
elektromotoros feszültségeket lehet mérni: 
 

√2 ∙ ∙ sin 	; 
 

√2 ∙ ∙ sin
2
3

	; 

 

√2 ∙ ∙ sin
2
3

	. 

   (10.93) 
 
Az e1, e2, és e3 feszültségek egymással az 86. ábrának megfelelő háromfázisú szinuszos 
rendszert alkotják. 
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86. ábra: Háromfázisú szinuszos hálózat 

 
A háromfázisú szinuszos rendszer ábrázolása komplex síkban az 87. ábrán látható. 
 

 
87. ábra: Háromfázisú szinuszos hálózat komplex ábrázolása 

 
A hálózat fazorjait a következő egyenletek írják le: 
 

	; 

∙ ∙ 	; 

∙ ∙ 	 ∙ 	. 
   (10.94) 

Az előbbi összefüggésekre vonatkozólag, be lehet vezetni a 2Π/3 radiánnal történő 
forgatás operátorát komplex síkban: 
 

	
1 ∙ √3

2
	. 

    (10.95) 
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Az a operátor felhasználásával a feszültség fazorokat a következőképpen lehet felírni: 
 

	, ∙ 	, ∙ 	.    (10.96) 
 
Ha az előbbi három feszültség külön ellenállásokra kapcsolódik, akkor az áramkörökben 
három szinuszos áram jelenik meg, egymástól 2Π/3 radiánnal eltolódva. Más esetben, az 
ellenállások helyett három különböző értékű impedanciát (receptort) csatolva, az 
áramerősségek közötti fázis eltolódások már nem lesznek egyformán 2Π/3 radián 
nagyságrendűek. 
Legyen a következő háromfázisú váltakozó áramú hálózat: 
 

√2 ∙ ∙ sin 	; 
√2 ∙ ∙ sin 	; 
√2 ∙ ∙ sin 	.    (10.97) 

 
A hálózatot szimmetrikusnak lehet tekinteni, ha fennállnak a következő egyenlőségek: 
 

 (az áramok effektív értékei egyenlők); 
 . 

 
Ha az előbbi feltételek közül az egyik már nem teljesül, akkor a háromfázisú hálózat 
aszimmetrikusnak tekinthető. Az előbbi meghatározás alapján következik, hogy egy 
háromfázisú szimmetrikus hálózat esetében érvényes lesz a következő összefüggés: 
 

0	.     (10.98) 

 
Az 85. ábrán bemutatott háromfázisú generátor tulajdonképpen három egyfázisú 
áramkörből tevődik össze, egy úgynevezett összekötetlen hálózatot alkotva. Sokkal 
előnyösebb viszont, ha a három áramkör összecsatolódik, hiszen le lehet csökkenteni a 
használt vezetékek számát. Ennek megfelelően, a háromfázisú generátort az 88. ábra 
szerint lehet átrajzolni. 

 
88. ábra: Háromfázisú hálózat 

A háromfázisú hálózat áramköreit fázisoknak nevezik. Jelölésük lehet 1, 2, 3, vagy A, B, 
C, de igen gyakran az L1, L2, L3 vagy U, V, W megnevezéseket is használják. 
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10.14 Háromfázisú hálózatok kapcsolása 

A gyakorlatban a háromfázisú hálózatok kétféle típusa létezik: csillag- és delta-
kapcsolások, amelyek úgy a generátorok, mint pedig a terhelések esetében egyaránt 
használtak. Az 89. ábrán egy olyan kapcsolás látható, ahol a generátorok és a terhelések 
is csillag-kapcsolásban vannak csatolva. 
 

 
89. ábra: Háromfázisú hálózat csillag-kapcsolásban 

 
A generátor és a közötti kapcsolat négy vezetéken keresztül létesül. Három vonalvezeték 
a fázisok és a terhelés között, valamint egy nulla vezető a generátor csillagpontja (O), és 
a terhelés csillagpontja (N) között. Ha az előbbi két pont potenciálja azonos, akkor a 
nulla vezető hiányozhat, maradván csak a három vonalvezeték [4; 7]. 
A háromfázisú hálózatok delta-kapcsolása az 90. ábrán van bemutatva. Delta-kapcsolás 
esetében a generátort és a terhelést csak a három vonalvezeték csatolja össze. 
 

 
90. ábra: Háromfázisú hálózat delta-kapcsolásban 

 
Az előbbiekben szemléltetett kapcsolásokon kívül lehetnek még olyan megoldások is, 
amikor a generátor van csillag-csatolásban és a terhelés deltában, vagy fordítva: a 
generátor delta-kötésben, a terhelés pedig csillagban. 
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10.15 Receptorok csillag-kapcsolása 

Legyen egy csillag-kapcsolású háromfázisú receptor (terhelés), amelynek van nulla 
vezetője (91. ábra). Az ábrának megfelelően, az U12, U23 és U31 feszültségeket 
vonalfeszültségeknek, az U10, U20 és U30 feszültségeket pedig fázisfeszültségeknek 
nevezik. Feltételezve van, hogy a vonalvezetékek impedanciája bele van számítva a 
terhelés impedanciáiba, kivéve a nulla vezetőimpedanciáját, amely ZN értékű. A rajzon a 
O pont a generátor (a hálózat) csillagpontja, az N pedig a terhelés csillagpontját jelenti. 
Az adott háromfázisú áramkörre Ohm törvénye alapján fel lehet írni a következő 
összefüggéséket: 
 

∙ 	; 

∙ 	; 

∙ 	; 

∙ 	. 

    (10.99) 

 
91. ábra: Terhelések csillag-kapcsolásban 
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Kirchhoff huroktörvénye szerint: 
 

	; 
	; 

	,     (10.100) 

 

 
92. ábra: Csillag-kapcsolású terhelés fazor diagramja 

 
a csomópont törvénye alapján pedig: 
 

	.     (10.101) 

 
Az (10.99), (10.100) és (10.101) egyenletekből ki lehet számítani az N és O pontok 
közötti feszültségkülönbséget: 
 

∙ ∙ ∙
	 , 

   (10.102) 
 
amely tulajdonképpen kifejezi a terhelés csillagpontjának az eltolódását a generátor 
csillagpontjához képest (Millmanntétel [9; 10]. Az előző képleteken szereplő 
mennyiségek az 92. ábrán látható fazor diagramban vannak feltüntetve. 
A vonalfeszültségeket a fázisfeszültségek függvényében is ki lehet fejezni: 
 

	, 	, 	.  (10.103) 

 
Összeadva az előbbi három egyenletet, érvényes lesz a következő összefüggés: 

0	.     (10.104) 
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Ha a vonalfeszültségek egy szimmetrikus rendszert alkotnak, akkor felírható az 
 

0	,     (10.105) 

összefüggés, valamint az 
 

3
	,

3
	 ,

3
		 

 (10.106) 
egyenlőségek is. 
Normális működési körülmények között a hálózat fázisfeszültségei (U10, U20, U30) és 
vonalfeszültségei (U12, U23, U31) szimmetrikus rendszert alkotnak. A fogyasztó lehet 
aszimmetrikus (Z1 ≠ Z2 ≠ Z3), vagy szimmetrikus (Z1 = Z2 = Z3). Kedvezőbb eset a 
szimmetrikus terhelés, amikor a nulla vezető árama egyenlő zéróval (IN = 0). Ebben az 
esetben ezt a vezetéket el lehet távolítani, és az anyagmegtakarítás igen jelentős lehet. 
Ugyanakkor szimmetrikus hálózat esetében a vonalfeszültségek egyenlő oldalú 
háromszöget alkotnak, tehát könnyen ki lehet számítani a fázis- és a vonalmennyiségek 
közötti összefüggéseket: 
 

√3 ∙ á 		, é 	 á
á

á
	,   (10.107) 

 
ahol a képletek mind három vonal- és fázismennyiségre vonatkoznak. 
 
10.16 Terhelések delta-kapcsolása 

Az 93. ábrán egy delta-kapcsolású terhelés látható, amely egy háromfázisú hálózatról 
van táplálva. A rajzon az I1, I2, I3 a vonaláramokat jelentik, az I12, I23, I31 jelölések pedig 
a fázisáramok. Ugyanakkor az U12, U23, U31 feszültségek vonalfeszültségeket és 
fázisfeszültségeket is jelentenek a terhelés számára. 
A rendszerre érvényesek a következő egyenletek: 
 

	 , 	 , 	 , 

              (10.108) 
valamint 

	, 	, 	.	  (10.109) 
 
Megfigyelhető, hogy delta kapcsolásban érvényes lesz a következő egyenlet: 
 

0	.     (10.110) 
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93. ábra: Terhelés delta-kapcsolásban 

 
A hálózat általában szimmetrikusnak tekinthető, így az 
 

0	.     (10.111) 

 
összefüggés is felírható. Az előbbi egyenletek segítségével tanulmányozott rendszer fazor 
diagramja az 94. ábrán van bemutatva. 
 

 
94. ábra:: Delta-kapcsolású terhelés fazor diagramja 
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Szimmetrikus hálózatról táplált szimmetrikus fogyasztó esetében (Z1 = Z2 = Z3), az 
áramerősségek háromszöge is egyenlő oldalú lesz. Ez lehetővé teszi az alábbi 
összefüggések felírását: 
 

√3 ∙ á 		, á 	, 	 á
á

á
	.   (10.112) 

 
Az előbbi képletek mindegyike a vonal- és fázismennyiségre is vonatkozik. 
 
10.17 Teljesítmények háromfázisú hálózatokban 

10.17.1 Teljesítmények csillag-kapcsolású terhelés esetében 

Egy aszimmetrikus fogyasztó általános esetében, amely nulla vezetőt is tartalmaz, a 
felvett látszólagos komplex teljesítményt a következőképpen lehet kiszámítani: 
 

∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙ 0	.    (10.113) 
Tehát: 

∙ ∙ ∙ 	.    (10.114) 

 
Szimmetrikus terhelés esetében fel lehet írni, hogy: 
 

	,				 ∙ 	,				 ∙ 	,   (10.115) 

és 
∙ 	, ∙ ∙ 	, ∙ ∙ 	.   (10.116) 

 
Behelyettesítve az előbbi két egyenletet az (10.114) összefüggésbe: 
 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	  
3 ∙ ∙ ∙ 	.    (10.117) 

 
Tudva azt, hogy a látszólagos teljesítmény a hasznos és a reaktív teljesítmény 
komponensek összetevője: 
 

3 ∙ ∙ ∙ ∙ 	,    (10.118) 
következik, hogy: 
 

3 ∙ ∙ ∙ cos √3 ∙ ∙ ∙ cos ∙ cos 	; 
3 ∙ ∙ ∙ sin √3 ∙ ∙ ∙ sin ∙ sin 	;	

3 ∙ ∙ √3 ∙ ∙ 	,     (10.119) 
 
ahol az f index fázismennyiségekre, a v pedig vonalmennyiségekre utal. Abban az 
esetben, ha a nulla vezető nem létezik, akkor az előbbi számításokban figyelembe kell 
venni a ZN = ∞ feltételt.  
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10.17.2 Teljesítmények delta-kapcsolású terhelés esetében 

A delta-kapcsolásban lévő fogyasztó komplex teljesítménye egyenlő az egyes fázisok 
komplex teljesítményeivel: 
 

∙ ∙ ∙ 	.    (10.120) 

 
Szimmetrikus terhelés esetében: 
 

	,				 ∙ 	,				 ∙ 	,   (10.121) 

és 
∙ 	, ∙ ∙ 	, ∙ ∙ 	.  (10.122) 

 
Behelyettesítve az előbbi két egyenletet az (10.120) összefüggésbe: 
 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	  
3 ∙ ∙ ∙ ∙ 	.    (10.123) 

Következik, hogy: 
 

3 ∙ ∙ ∙ cos √3 ∙ ∙ ∙ cos ∙ cos 	; 
3 ∙ ∙ ∙ sin √3 ∙ ∙ ∙ sin ∙ sin 	;	

3 ∙ ∙ √3 ∙ ∙ 	.    (10.124) 
 
Ahogyan látható, szimmetrikus fogyasztó esetében a teljesítményeket ugyanazokkal az 
összefüggésekkel lehet kiszámítani, úgy csillag-, mint pedig delta-kapcsolás esetében. 
 
10.18 A háromfázisú hálózatok előnyei 

Az energia szállítása és felhasználása háromfázisú hálózatokban számos fontos előnyt 
biztosít az egyfázisú hálózatokhoz viszonyítva. Az egyik ilyen előny éppen az energia 
távolságra való gazdaságos szállításához kötődik. Ez könnyen bebizonyítható, ha tekintve 
van egy olyan fogyasztó, amelyiknek csak ellenállás jellege van, és amelyik a hálózatból 
a P aktív teljesítményt veszi fel. Egy háromfázisú hálózat esetében egy vezetékének meg 
fog felelni a 
 

3
√3
3
∙ ∙

1

√3
∙ ∙  

   (10.125) 
teljesítmény, míg az egyfázisú vezető esetében 
 

2
1
2
∙ ∙ 	. 

    (10.126) 
 
Megfigyelhető tehát, hogy ugyanazt az I áramerősséget tekintve, a háromfázisú 
hálózatban nagyobb teljesítményt lehet szállítani. Ugyanakkor a háromfázisú 
transzformátorok, generátorok és motorok a legegyszerűbb, a leggazdaságosabb, és 
megbízhatóbb villamos gépek [10; 11]. 
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Fontos megjegyezni azt is, hogy a pillanatnyi teljesítmény a háromfázisú hálózatokban 
állandó. A háromfázisú hálózatok ugyanakkor lehetővé teszik két különböző szintű 
feszültség létezését a felhasználónál (kisfeszültségű hálózatokban ez 400 V és 230 V). 
Mindezek az előnyök azt eredményezték, hogy manapság a villamos energia csaknem 
teljes egészét háromfázisú hálózatokban termelik, szállítják, és használják fel. 
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11. ÁTMENETI JELENSÉGEK ELEKTROMOS ÁRAMKÖRÖKBEN 

Az egyenáramú és váltakozó áramú elektromos áramkörök működésében két 
meghatározó állapot létezhet: 

 stacionárius (vagy permanens) működési állapot; 
 átmeneti (vagy tranziens) állapot. 

Egyáramú áramkörökben a stacionárius működési állapot azt jelenti, hogy a feszültségek 
és áramok értéke időben nem változik. Váltakozó áramú hálózatokban ugyanez az állapot 
a feszültségek és áramok állandó amplitúdóját, frekvenciáját és fázisszögét jelenti. A két 
működési állapot grafikusan a 95. ábrán van egyszerűsítetten szemléltetve. 
 

 
95. ábra: Egyenáramú és váltakozó áramú áramkörök működési állapotai 

 
Az átmeneti állapot az egyik stacionárius állapotból egy másik stacionárius állapotba való 
átmenetet jelenti. Az átmeneti jelenségek tanulmányozásának célja az elektromos 
mennyiségek változási formájának a meghatározása a két stacionárius állapot közötti 
időintervallumban. 
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11.1 Átmeneti jelenségek soros RC áramkörben 

Adott a 96. ábrán látható soros RC áramkör, amely a kapcsoló 1-es pozícióba való 
állításával az E elektromotoros feszültséggel van táplálva (kezdetben a kondenzátor 
feltöltetlennek van tekintve). 

 
96. ábra: Soros RC áramkör kapcsolása 

 
Az áramkörre fel lehet írni a következő feszültségegyenletet: 
 

∙ 	.    (11.1) 
 
Ismert, hogy a kondenzátor feltöltődési áramát az ∙  egyenlet adja meg. 
Behelyettesítve ezt az egyenletet a 11.1 összefüggésbe, következik, hogy: 
 

∙ 	. 

    (11.2) 
 
A kapott elsőfokú differenciál egyenlet jól ismert matematikai megoldása: 
 

∙ 1 	,     (11.3) 

 
ahol τ=RC [s] az áramkör időállandója. A kondenzátorra eső feszültséget már ismerve, 
könnyen ki lehet számítani az áramerősség értékét: 
 

∙ ∙
∙ 1 ∙

∙ ∙ 	. 

 (11.4) 
 
Az átmeneti jelenséget jó megközelítéssel befejezettnek lehet tekinteni, ha a 
kondenzátor feszültsége eléri a tápfeszültség körülbelül 95%-át. Ekkor érvényes lesz a 
következő összefüggés: 
 

0.95 ∙ 	 ∙ 1 	.    (11.5) 

 
Az előbbi egyenletből könnyen ki lehet számítani az átmeneti állapot időtartamát: 
 

∙ 20 3 ∙ 	.     (11.6) 
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97. ábra: Átmeneti jelenségek a soros RC áramkörben 

 
A leírt jelenségek a kondenzátor egyenfeszültséggel való táplálása során, vagyis a 

feltöltődés szakaszában következtek be. Az áramköri elemek sarkain mérhető 
feszültségek változását ebben az esetben a 97a ábra szemlélteti. Ha a kapcsoló most a 
2-nek megfelelő állapotba kerül, akkor az RC áramkör sarkai rövidre lesznek zárva. Ekkor 
megkezdődik a kondenzátor kisülési folyamata, amikor lassan elveszíti a lemezein 
felhalmozódott töltésmennyiséget. Ez a folyamat a 97b ábrán van grafikusan bemutatva. 
 
11.2 Átmeneti jelenségek soros RL áramkörben 

Az előbbi paragrafusban tanulmányozott RC áramkörben a kondenzátort könnyen ki lehet 
cserélni egy valós tekercsel, mint ahogyan a 98. ábrán is látható. Ebben az esetben 
érvényes lesz az alábbi egyenlet: 
 

∙ 	. 
    (11.7) 

 

 
98. ábra: Soros RL áramkör kapcsolása 

 
Ismert, hogy a tekercs sarkain a feszültség az ∙  egyenlet alapján változik. 

Behelyettesítve ezt az egyenletet a (11.7) összefüggésbe, következik: 
 

∙ ∙ 	. 

    (11.8) 
 
  



115 

Az így kapott elsőfokú differenciálegyenlet megoldása: 
 

∙ 1 	 , 

    (11.9) 
ahol τ=L/R [s] a soros RL áramkör időállandója. 

 
99. ábra: Átmeneti jelenségek a soros RL áramkörben 

 
Ismerve a tekercsben folyó áramerősség értékét, könnyen ki lehet számítani a sarkain 
lévő feszültség pillanatnyi értékét: 
 

∙ ∙
∙ 1 ∙

∙
∙ ∙ 	. 

 (11.10) 
 
A soros RL áramkörben végbemenő átmeneti jelenségek a tekercs egyenáramra való 
kapcsolásakor, valamint rövidre zárásakor, a 99. ábrán vannak ábrázolva. 
 
11.3 Átmeneti jelenségek soros RLC áramkörben 

Legyen most a 100. ábrán látható RLC soros áramkör, ahol kezdeti feltételként a 
kondenzátor nincsen feltöltődve, és a tekercsen át nem folyik áram [uC(0) = 0, i(0) = 0]. 
 

 
100. ábra: Soros RLC áramkör kapcsolása 
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Kirchhoff huroktörvénye alapján az áramkörre felírható az alábbi egyenlet: 
 

	.	     (11.11) 
 
Tudva azt, hogy: 

∙ 	,			 ∙ 	 , 	
1
∙ ∙ 	 , 

  (11.12) 
a (11.11) összefüggés a következőképpen alakul: 
 

∙ 	 	 ∙
1
∙ ∙ 	 . 

    (11.13) 
A kapott egyenlet deriválása után: 
 

∙ ∙
1
∙ 0	, 

   (11.14) 
vagy 

∙
1
∙ 0	. 

   (11.15) 
 
Elfogadva az 

1

√
			é 			

2 ∙

	 

   (11.16) 
 
jelöléseket, a (11.15) egyenlet a következőképpen rendezhető: 
 

2 ∙
1
∙ 0	. 

   (11.17) 
 
A kapott összefüggés egy másodfokú differenciál egyenlet, amelynek megoldása a 
karakterisztikus egyenlete determinánsának előjelétől függ. Ennek következtében az 
áramkör három üzemmódban működhet: 

 aperiodikus üzemmód, amikor 2 / 	 ; 
 aperiodikus kritikus üzemmód, amikor 2 / 	 ; 
 periodikus (oszcilláló) üzemmód, amikor 2 / 	 . 

Ideális esetben, amikor R = 0, és ξ	 	0	az áramerősség értéket az 
 

∙ sin       (11.18) 

 
egyenlet adja meg, és az áramkörben csillapítatlan amplitúdójú rezgések fognak beállani, 
melynek körfrekvenciája egyenlő lesz az 1/√  rezonancia körfrekvenciával. 
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11.4 Átmeneti jelenségek tanulmányozása az áramkör 
differenciális egyenletének megoldása segítségével 

Bizonyos esetekben jó megoldás lehet, ha az átmeneti jelenségek tanulmányozása az 
áramkör differenciális egyenletének megoldása segítségével történik. Lineáris áramkörök 
esetében az áramkörre lineáris differenciális egyenlet írható fel, állandó együtthatókkal: 
 

⋯ . ∙ 	, 

  (11.19) 
 
ahol az f(t) függvényt gerjesztési függvénynek nevezik. 

Az így kapott egyenletet a matematikából jól ismert módszerekkel kell megoldani, 
figyelembe véve az adott áramkörre vonatkozó kezdeti feltételeket. Általánosan 
fogalmazva, ezek a feltételek arra vonatkoznak, hogy a kondenzátor sarkain a feszültség 
nem változhat ugrásszerűen [u(t–) = u(t+)], valamint a tekercsen átfolyó áram sem 
változhat gyorsan [i(t–) = i(t+)]. Az előbbi egyenlőségekben a t– az átmeneti jelenség 
kezdődése előtti pillanatot, a t+ pedig az átmeneti jelenség kezdődése utáni pillanatot 
jelenti [4; 7]. 
Az elektromos áramkörök átmeneti jelenségeit a matematikából ismert Laplace 
transzformáció segítségével is lehet tanulmányozni, a módszer viszont nem képezi e 
jegyzet témakörét. 
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12. VILLAMOS GÉPEK 

A villamos gép fogalma az elektrotechnikában a transzformátort és a forgó villamos 
gépeket foglalja magában. Az előbbi villamos gép a villamos energiát más 
paraméterekkel rendelkező villamos energiává alakítja, míg az utóbbiak a villamos 
energiát mechanikai energiává alakítják (motor) vagy a mechanikai energiát alakítják 
villamos energiává (generátor). A villamos gépek működése két egymáshoz képest 
relatív nyugalomban levő villamos vagy mágneses mező kölcsönhatásán alapul, 
reverzíbilis, azaz az energiaáramlás iránya megfordítható, hatásfoka megközelíti a 100%-
ot. 
 
12.1 A transzformátorok 

A transzformátor (101. ábra) egy villamos gép, nyugvó szerkezet, amely a váltakozó 
áramú villamos teljesítménynek feszültségét és áramerősségét alakítja át. A 
transzformátor vasmagján legalább két tekercsrendszer van, ezek egymástól vezetőileg 
többnyire el vannak különítve, szigetelve. Az elektromágneses energiát az egyik rendszer 
veszi át valamely hálózatból: ez a transzformátor primer tekercsrendszere. A másik 
rendszer továbbítja az energiát egy másik hálózat felé: ez a szekunder tekercsrendszer. 
Az energia felvétele és továbbítása nem szerkezeti tulajdonság, hanem üzemviteli 
állapot, akármelyik tekercs működhet primer vagy szekunder rendszerként. Ennek 
megfelelően a transzformátor több hálózat energiacseréjét is elláthatja. 
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101. ábra: A transzformátor elvi felépítése 

 
Legegyszerűbb esetben két tekercs (primer és szekunder) helyezkedik el a közös, 
többnyire zárt vasmagon. A 101. ábrán + illetve – jelű polaritás egy meghatározott 
időpillanatban értendő! A primer tekercs huzaljában folyó áram a jobb kézszabállyal 
meghatározható irányú mágneses erővonalakat hoz létre, ezek a mágneses erővonalak a 
tekercs belsejében összegződve hozzák létre az ábrán jelölt mágneses fluxust. Mivel ez a 
mágneses fluxus pillanatról pillanatra változó, a szekunder tekercsben feszültséget 
indukál. Ha a szekunder kapcsok egy terheléssel zárt áramkört képeznek, a körben áram 
folyik. Működése során a transzformátor primer oldalán a váltakozó áram a nyitott vagy 
zárt vasmagban változó mágneses fluxust kelt, ami a szekunder áramkörben feszültséget 
indukál. A szekunder oldalra villamos terhelést kapcsolva megindul a szekunder áram, és 
ezzel valósul meg az energiaátvitel. A működés alapfeltétele a primer oldali váltakozó 
áramú táplálás, mivel csak a változó mágneses fluxus képes a szekunder oldalon 
feszültséget kelteni. A működési alapelvekből adódik az is, hogy a két áramkörben a 
frekvencia azonos, míg a primer és szekunder oldali feszültségek aránya jó közelítéssel a 
megfelelő oldali tekercsek menetszámainak arányával egyezik meg. A transzformátorban 
állandósult állapotban az átmenő energia nem halmozódhat, tehát a bemenő és a 
továbbmenő teljesítmény különbsége a transzformátor veszteségeivel egyenlő. Mivel a 
transzformátorok jó hatásfokkal működnek, a két teljesítmény gyakorlatilag 
ugyanakkora. Ebből adódik, hogy a primer és szekunder oldali áramok aránya durva 
közelítéssel megegyezik a menetszám áttétel reciprokával. A transzformátort 
leggyakrabban a nagy teljesítményű (erőátviteli) villamos hálózatokban használják a 
feszültségszint, és ezzel az áramszint megváltoztatására. Ennek jelentősége abban áll, 
hogy azonos teljesítményt magasabb feszültségű átviteléhez kisebb áramra van szükség, 
így az átviteli hálózat ohmos veszteségei, valamint a vezetékek keresztmetszetei 
jelentősen csökkenthetők, és így lehetővé válik a villamos energia nagy távolságokra 
történő gazdaságos továbbítása. 
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Ideális esetben a primer és a szekunder tekercsek között a csatolás tökéletes, azaz 
mindkét tekercs ugyanazt a mágneses fluxust (Φ) veszi körül. Ekkor a Faraday-fele 
indukciós törvény alapján az N2 menetű szekunder tekercsben (88. ábra) az N darab 
sorba kapcsolt menet indukált feszültsége: 
 

	4       (12.1) 
 

mivel az egyetlen menet indukált effektívfeszültsége: 
 

4 Φ        (12.2) 
 

ahol: kf = a görbe formatényezője, f a frekvencia, Φmax = Bmax*A, a fluxus maximuma 
egy periódus alatt, A a mágnesezett vaskeresztmetszet, B a vaskeresztmetszet átlagos 
indukciója. A formatényező kf az alábbi módon számítható: 
 

	        (12.3) 

 
ahol: Ia az abszolút középérték, Ieff pedig az effektív érték. A váltakozó feszültség, illetve 
áram effektív értéke intuitív megközelítéssel az az egyenfeszültség-szint vagy 
egyenáram-áramerősség, amely átlagosan ugyanakkora Joule-hőt termel egy 
ellenálláson, az abszolút középérték a váltakozó áram függvény abszolút értékeinek 
átlaga. 
A primer és a szekunder tekercset is ugyanezt a fluxust veszi körül, tehát a (12.1)-ből 
következően: 

Φ
			é 	      (12.4) 

 
Az első egyenletből az N2, a másodikból az N1 tagot bal oldalra rendezve a két jobb oldal 
megegyezik, akkor a két bal oldal is megegyezik, a két feszültség hányadosa mindenkor 
a két menetszám hányadosával egyezik meg, azaz 
 

       (12.5) 

 
Az ideális transzformátor áramáttételét Maxwell I. egyenlete alapján határozhatjuk meg. 
Ez kimondja, hogy bármely zárt térbeli hurokra a mágneses térerősség vonalmenti 
integrálja megegyezik a zárt hurok által meghatározott felületen átfolyó áramok 
összegével. (Feltételezve, hogy az úgynevezett eltolási áramok elhanyagolhatóak.) 
Ideális csatoláshoz közel végtelen permeabilitású vasra van szükség, így feltételezhetjük, 
hogy a mágneses térerősség a vason belül közel zérus. Ezzel egy tetszőleges, mindenhol 
a vasban futó zárt hurokra felírt egyenlet a következő alakra egyszerűsödik: 
 

N1I1 + N2I2 = 0      (12.6) 
 
12.2 A forgó villamos gépek 

A forgó villamos gépek mindig egy állórészből és egy forgórészből állnak, a kettő között 
légrés helyezkedik el, a forgást pedig csapágyazás teszi lehetővé. Ebben az esetben a 
forgórész mező és az állórész mező mindig együtt forog, fázistolás természetesen itt is 
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lehetséges és az állandósult nyomaték létrehozásához szükséges is. Matematikailag a 
villamos forgógépekre az úgynevezett frekvencia-feltétel teljesül, nevezetesen: 
 

	       (12.7) 
 

 ωs az állórész mező szögsebessége az állórészhez képest. 
 ωr a forgórész mező szögsebessége az forgórészhez képest. 
 ωm a forgórész szögsebessége az állórészhez képest. 

Egyenárammal gerjesztett állórész esetében például ωs = 0, így ωr = –ωm. A különböző 
forgógép alaptípusoknál a frekvencia feltétel más-más módon teljesül. 
 
Az elektromos motor egy motorként működő villamos forgógép, amely az 
elektromágneses indukció elvén alapuló eszköz, az elektromos áram energiáját 
mechanikus energiává, forgó mozgássá alakítja. Amikor a elektromos motor mechanikus 
energiát állít elő elektromos energia felhasználásával, akkor motorról beszélünk (géptani 
értelemben „munkagépről”). Amikor az elektromos motor elektromos energiát állít elő 
mechanikus energia felhasználásával, akkor generátorról beszélünk (géptani értelemben 
„erőgépről”). 
A motorokhoz általában hajtáserősítőket kell használni, melyek választéka technológiai 
szempontból igen széles, és ezekből az alkalmazásnak leginkább megfelelő 
technológiával készült eszközöket célszerű választani. Az egyes motor-technológiák és a 
hozzá kapcsolódó hajtáserősítő technológiák jellemzőit tartalmazza a következő táblázat. 
 

3. táblázat: Motorok és hajtáserősítő technológiák jellemzői 

 
 
12.2.1 AC-aszinkron motorok 

Az AC (Alternating Current: váltóáram) motorok az iparban leggyakrabban alkalmazott, 
kiforrott motortechnológia. Az AC motorok gyakorlatilag bármilyen feszültségi értékkel 
katalógusból rendelhetőek. Az aszinkron motorokat leginkább egyirányú forgásra 
használják, de létezik kétirányú forgást lehetővé tévő, ún. reverzíbilis motor is. A motor 
tekercselt állórészből és egy hengerpalást mentén elhelyezett, rövidre zárt, külső 
elektromos csatlakozással nem rendelkező vezetőkből álló – ún. „kalickás" – forgórészből 
áll. A motor felépítése egyszerű, olcsó, működése stabil, rezgésmentes. Inverterrel 
vezérelve a változó fordulatszámú alkalmazások többségében jól használható (ventilátor, 
szivattyú, konvejor, keverőgép, csomagológép stb.). 
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102. ábra: AC-aszinkron motorok 

 
12.2.2 Kefés DC-motorok (BDC), analóg DC-hajtáserősítők 

A DC-motor (Direct Current: egyenáram) alapvetően négy részből áll: állórészből, 
forgórészből, kefékből és kommutátorból. Az állórész, amely körbeveszi a forgórészt, 
állandó mágneses teret hoz létre. Ezt a mezőt gerjesztheti állandó mágnes vagy 
egyenárammal gerjesztett elektromágneses tekercs. A DC-motorok különböző fajtái 
léteznek az állórész konstrukciója és az elektromágneses tekercsek tápfeszültséghez való 
csatlakoztatása szerint csoportosítva. A forgórész tekercselését a kefék által a 
kommutátoron keresztül bevezetett egyenfeszültség (DC – Direct Current) gerjeszti. Ez a 
gerjesztés mágneses teret hoz létre. A forgórész mágneses pólusai vonzzák az állórész 
ellenkező pólusait, és ez elfordulásra kényszeríti a forgórészt. A DC-motorok 
szabályozásához leggyakrabban analóg DC-hajtás erősítőket használnak. Ezekben az 
erősítőkben a jelfeldolgozás – beleértve a visszacsatolásból származó jeleket is – analóg 
módon történik. A hajtás paramétereinek (sebesség, áram stb.) beállítása hagyományos 
trimmer-potenciométerekkel történik. 
 

 
103. ábra: Kefés DC-motorok 

 
A hagyományos (kefés) egyenáramú motornál a kefék létesítenek mechanikai 
kapcsolatot a forgórészen lévő villamos érintkezőkkel (ezt hívják kommutátornak), így 
elektromos áramkört létrehozva az egyenfeszültségű forrás és az armatúra tekercselése 
között. Miközben az armatúra forog a tengelye körül, a mozdulatlan kefék kapcsolatba 
kerülnek a forgó kommutátor különböző részeivel. A kommutátor- és keferendszer 
villamos kapcsolók sorozatát alkotják, mindegyik sorrendben kapcsol úgy, hogy az áram 
mindig az állórészhez (állandó mágnes) legközelebb lévő armatúratekercsen folyik 
keresztül. 
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12.2.3 Kefe nélküli DC-szervomotorok (BLDC-motorok), digitális 
BLDC-hajtáserősítők 

A kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC) vagy elektronikus kommutációjú egyenáramú 
motor (ECDC) egy szinkron villanymotor, egyenáramú táplálással (DC), ami 
elektronikusan vezérelt kommutációs rendszerrel rendelkezik a kefés mechanikus 
kommutáció helyett. Az ilyen motorokban az áram és a nyomaték, a feszültség és a 
fordulatszám egyenesen arányos. Egy BLDC-motorban, az elektromágnesek nem 
mozognak; helyettük az állandó mágnesek forognak, és az armatúra marad nyugvó. 
Ezzel megoldódik az a kérdés, hogy miként lehet átvinni az áramot egy mozgó 
armatúrába. Ebből a célból a kefe-kommutátor rendszert felváltja egy elektronikus 
vezérlő. A vezérlő hasonlóan osztja el az áramot, mint az az egyenáramú kefés motornál 
történik, de ez egy félvezetős áramkör a kefe-kommutátor rendszer helyett. A BLDC-
motor alapvetően két részből: állórészből és forgórészből áll. Nem tartalmaz 
kommutátort és keféket, mely a fordulatszámot korlátozná, ezért az lényegesen 
magasabb lehet a kefés DC-motorokénál. A kefék elhagyása ezenkívül kisebb 
karbantartási igényt, és kevesebb zavarójel-kibocsátást is jelent egyben. A legtöbb 
BLDC-motor forgórésze állandó mágnesű, ezért mérete és tehetetlensége kicsi, ami 
nagyon dinamikus működést tesz lehetővé. Az állórész forgó mágneses teret hoz létre, 
mely körbeveszi a forgórészt. Ezt a forgó mezőt célszerűen elrendezett, elektromágneses 
tekercsek gerjesztik. Minél magasabb a tekercsek száma, annál kisebb a 
nyomatékingadozás. A nyomaték stabilitásában végső soron a fázisok kommutációját 
végző kapcsolók száma, illetve a kapcsolókat vezérlő Hall-szenzorok száma a 
meghatározó. A gyakorlatban olcsóságuk miatt a legjobban a háromfázisú megoldások 
terjedtek el. A BLDC-motorban a kommutációt elektronikus kapcsolókkal oldják meg. A 
hajtáserősítő a motor álló részében elhelyezett, mágneses mezőt érzékelő szenzorokból 
(legtöbbször Hall-szenzorokból) származó visszacsatoló jel segítségével állítja elő a 
megfelelő kommutációt, vagyis esetünkben az állórész tekercsek megfelelő sorrendű 
gerjesztését, amely a forgórész elfordulását hozza létre. 

  
104. ábra BLDC-motor (jobbra visszacsatolással és pozíció vezérlővel) 

 
A BLDC motorok számos előnnyel rendelkeznek a kefés egyenáramú motorokhoz képest, 
olyanokkal mint a jobb hatékonyság és megbízhatóság, kisebb zaj, hosszabb élettartam 
(nincs kefe, ami elkopjon), nem keletkeznek szikrák a kommutátornál, és kisebb az 
elektromágneses interferencia (EMI). Mivel a forgórészen nincs centrifugális erők 
hatásának kitett huzalozás, és mivel az elektromágnesek a motorházhoz vannak 
rögzítve, vagyis hővezetéssel tudják leadni a keletkezett hőt, így nincs szükség 
légáramra a motor belsejében hűtés céljából. Ez azt jelenti, hogy a motor belseje 
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teljesen zárt lehet, így védve marad a szennyeződésektől. A BLDC-motoroknál elérhető 
legnagyobb teljesítmény rendkívül magas, szinte kizárólag a melegedés korlátozza, ami a 
mágnesekben kárt tehet. A BLDC hátránya a magasabb költség, aminek két oka van. Az 
első az, hogy a BLDC-motoroknak összetett elektronikus sebességvezérlőre van 
szükségük a működéshez. A kefés egyenáramú motorokat egész egyszerű vezérléssel 
lehet működtetni, ilyen például a rheostat (szabályozható ellenállás). A második ok, hogy 
több hasznos alkalmazásra még nincs kifejlesztett megoldás a kereskedelmi szektorban. 
 
12.2.4 Kefe nélküli AC-szervomotorok (BLAC), digitális BLAC-
hajtáserősítők 

A kefementes AC-szervomotor felépítése alapvetően megegyezik a BLDC-motoréval, 
vagyis a legtöbb BLAC-szervomotor forgórésze is, kisméretű, kis tehetetlenségű állandó 
mágnes, ezért nagyon dinamikus működést tesz lehetővé. Az állórész tekercselése forgó 
mágneses teret hoz létre, mely körbeveszi a forgórészt. A legnagyobb különbség a BLDC-
hajtásokhoz képest az, hogy a tekercsek gerjesztő árama szinuszos, amihez nem 
elegendő a BLDC-motorok kommutációját biztosító, kisszámú Hall-elem által adott, 
alacsony felbontású pozícióérzékelés, hanem visszacsatoló eszközként nagy felbontású 
enkóder szükséges. A visszacsatoló eszközt vagy a motoron belül a forgórész tengelyére 
szerelik, vagy kívül csatlakoztatják. Ez a visszacsatoló eszköz adja a pillanatnyi 
szöghelyzet értéket a hajtáserősítő elektronika számára, amely ebből megfelelő irányú és 
nagyságú gerjesztő jelet állít elő az állórész tekercsein. 
 

 
105. ábra: Kefementes AC-szervomotorok 

 
12.2.5 Léptetőmotorok, léptetőmotor-meghajtók 

A léptetőmotorok kefementes forgórésze fix szögelfordulással (lépéssel) mozdul el az 
állórész tekercseire sorban egymás után kapcsolt DC-feszültség hatására. A léptetőmotor 
„digitális” eszköz, mivel a meghajtó áramkörre adott minden digitális léptető impulzus 
hatására a forgórész egy adott, a motorra jellemző szögelfordulással mozdul tovább. Az 
impulzusok ismétlődési frekvenciájának növelésével a forgás megközelítően folyamatossá 
válik. A forgórész kialakítása szerint a léptetőmotorok három típusát különböztetjük meg: 

 állandó mágnesű (PM) aktív forgórész, 
 variable reluctance (VR-változó mágneses ellenállású) passzív forgórész, 
 hibrid forgórész (a PM és a VR kombinációja). 

A léptetőmotorok forgórésze fogazott. Az egy lépéshez tartozó elfordulási szög a fogak 
számának függvénye. A léptető motorok állórésze sokpólusú, két-, három-, négy- vagy 
ötfázisú tekercseléssel ellátott, fogazott lágyvasból készül. A fogak száma megegyezik a  
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forgórészen kiképzett fogak számával. A leggyakrabban alkalmazott léptetőmotorok a 
kétfázisú típusok – egyszerű és olcsó vezérelhetőségük miatt. A különböző léptetőmotor-
típusok mechanikai felépítésében nagy különbségek vannak. 

  
106. ábra: Léptetőmotorok 

 
12.3 Lineáris mozgatás – lineáris hajtás 

Lineáris mozgatásra több, a kereskedelemben lineáris hajtás néven kapható megoldás 
ismeretes kezdődően a pár száz Newton erőtől a több ezer kN terhelhetőségéig. A lineáris 
hajtások műszaki jellemzői gyakorlatilag az összes igényt kielégítik, ezért kiválasztása a 
mozgatás főbb paramétereinek (sebesség, gyorsulás, lassulás, terhelés, úthossz, 
működési környezet, megengedhető maximális zaj stb.) ismeretében katalógusokból 
történik. Alapja egy lineáris vezeték amely a hajtott elemet (csúszkát) mindig pontosan a 
lineáris pályán tartja. Ehhez a lineáris pályához kapcsolódnak a motorok és a 
vonóelemek, amelyek a csúszkát mozgásba hozzák. 
 

 

 
 

107. ábra: Példák lineáris pályákra 
 
Egy gépen a lineáris mozgásokat tehát a lineáris pályák biztosítják amelyek esetenként 
tengelykapcsolóval kapcsolódnak a motorokhoz. A motorokat sokszor egybe építik az 
áttételekkel, a motor paramétereit pedig a vezérlők határozzák meg. Az összeépített 
vezérlőt, a motort, az áttételeket és tengelykapcsolókat, a pályákat együttesen lineáris 
hajtásnak nevezzük. 
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108. ábra: Lineáris hajtás összetevői 
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13. VILLÁMVÉDELEM 

13.1 Az EMC 

Az elektromágneses kompatibilitás, EMC az elektromossággal működő eszközök 
tudományának azon területe, amely az elektromágneses zavarokkal és azok elhárításával 
foglalkozik. Az elektromágneses kompatibilitás angol megfelelője az „electromagnetic 
compatibility”, és az ebből képzett betűszó (rövidítés: EMC) használatos az 
elektromágneses zavarokkal kapcsolatos területeken. 
Elektromos zavarkibocsátás gyakorlatilag minden elektromos készüléknél van, de ez csak 
akkor válik zavaróvá, ha egy másik készülék működését akadályozza. A zavarforrások 
olyan elektromágneses jeleket adnak ki, melyek zavarhatják az elektromágneses elven 
működő készülékeket, berendezéseket. Ezek lehetnek természetes és mesterséges 
eredetűek. 
Természetes zavarforrás: légköri jelenségek (villám, kisülések stb.), napkitörések, 
űresemények stb. 
Mesterséges zavarforrás: elektromágneses elven működő készülék üzemszerű, vagy 
hibás működése során keletkező és a környezetbe kijutó jelek (Például nagyáramú, 
nagyfeszültségű hálózatok ki-, bekapcsolása, rádió-, és tv-adók, meghibásodott villamos 
berendezések stb.). 
 
13.2 Villámlások keletkezése 

Magyarországon a villámcsapások száma átlagosan négyzetkilométerenként évente 
legalább kettő! Az épületeket és vagyontárgyakat ért villámcsapások a hazai 
biztosítótársaságok adatai szerint a nem megfelelő villámvédelem, vagy a villámvédelem 
hiánya miatt évente több százmillió forint villámkárt okoznak. 
 
A villám nagy energiájú, természetes légköri elektromos kisülés. Keletkezhet felhő–felhő 
és felhő–föld között. Áramerőssége a 20–30 000 ampert is eléri, kivételes esetekben 
meghaladhatja a 300 000 ampert is. 
A villám elektromos gázkisülés, ami felhőn belül, felhők között, vagy a talaj és felhők 
között jön létre. Többnyire vonalas szerkezetű, de van felületi villám is, amely a felhők 
felületén keletkezik. Ritkább jelenség a gömbvillám. A villám keletkezése a felhők 
vízcseppjeinek, jégkristályainak súrlódására, széttöredezésére vezethető vissza. A 
tulajdonképpeni villámot elővillám vezeti be, amely több lépésben ionizálja a levegőt, és 
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így egyre nagyobb szakaszát vezetővé teszi. Eközben a földfelületről (vagy az ellentétes 
előjelű elektromossággal feltöltött felhő felől), főként a kiemelkedő részekből megindul az 
ellentétes előjelű elektromosság áramlása a felhő felé. Ugyanazon az ionizált 
légcsatornán több villám is áthaladhat. A kisülésben szállított töltésmennyiség mindössze 
1-2 C, az átlagosan 0,2 s-ig tartó kisülési időtartam alatt 30–40 000 amperes 
áramerősség lép fel. A villám sebessége 180 km/s. A hőmérséklet elérheti a 30 000 K-t. 
 
A villámvédelem célja megvédeni az épületen belül üzemelő elektronikus berendezéseket 
az elektromágneses impulzushatásokkal szemben, amely közvetlen villámcsapás esetén 
is az EMC szabványban előírt határértékek alá korlátozza az elektronikákra jutó 
igénybevételeket. 
 
13.3 Épületek védelme 

A villámok elleni védekezés érdekében Benjamin Franklin feltalálta a villámhárítót. Ez 
egy, az épületek tetején elhelyezett és földelt fémrúd, amely az épület környezetében 
felhalmozódó elektromos töltéseket a villámhárítón keresztül elvezeti, illetve becsapódó 
villám esetén annak áramát a talajba vezeti, így az épületet megóvja a villámcsapás 
közvetlen károsító hatásaitól. 
 
A villám azonban akkor is okozhat károkat, ha villámhárítóba csap. A villámhárítóban 
folyó nagy áramerősség hatására háromféle úton terjedhet tovább a villám hatása. 
 
Konduktív csatolással: A földelt fémvezetéken végigfolyó illetve a földben szétterjedő 
áram hatására megemelkedik a villámhárító és annak környékének potenciálja a 
távolabbi „föld” pontokhoz képest. Ez túlfeszültséghez vezet, ami átívelhet szigetelt vagy 
máshol földelt tárgyakhoz. Mivel a feszültségemelkedés mértéke U = IvRf (Iv a villám 
áramerőssége, Rf az úgynevezett földelési ellenállás), fontos a villámhárítók (és egyéb, 
villámcsapásnak kitett fémtárgyak) megfelelő földelése. 100 kA-es áramcsúcs és 2 Ω-os 
földelési ellenállás esetén 200 kV adódik, ami elegendő kb. 10 cm levegő átütéséhez. 
 
Induktív csatolással: A villámhárítóban folyó áram mágneses tere feszültséget 
indukálhat a közelben található, attól független vezetőhurkokban is. Többszintes épület 
esetén az adatátviteli és villamos hálózatok és antennák rendszerében könnyen 
indukálódhatnak hatalmas túlfeszültségek. Egy villámvédelmi méretezésekben használt 
átlagos áramfelfutási értékkel, 100 kA/μs-mal számolva, egy a villámhárítótól fél méterre 
(falvastagság) elhelyezkedő, 10 m élhosszúságú négyzetben 620 kV is indukálódhat. 
 
Kapacitív csatolással: A villámhárító és a hozzá kapcsolódó vezetők, vezetékek mint 
egyik fegyverzet és a környezetben található fémtárgyak, más vezetékek mint másik 
fegyverzet közötti kapacitás (szórt kapacitás) miatt a villámhárító potenciáljának 
megugrása a másik fegyverzet ellentétes irányú feltöltődéséhez vezet. Ez nagy 
áramerősségekkel és feszültségszintekkel járhat. 
 
13.4 A villámhárító 

A villámhárító egy jól vezető, mechanikailag erős anyagból – többnyire acélból – készült 
szerkezet (109. ábra). 3 fő részből áll. Az egyes részek számos darabból állhatnak. A 
felfogót az építmény tetejére erősítik. Az építményhez egy villámvédelmileg minősített 
földelést építenek. A kettőt levezetővel kötik össze. Feladata, hogy megvédje a felfogó 
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védelmi terébe tartozó területet a villámcsapástól. Ha az építmény vonzásterében villám 
alakul ki, az ne véletlen következtében, hanem előre tervezett és kiépített, biztonságos 
módon érje el a földet, és ott megfelelő elvezetésre kerüljön. A villámhárító nélkül a 
villám az épület anyagán keresztül haladna, ahol tüzet vagy más károkat okozhatna, 
esetleg a benn tartózkodók életét veszélyeztetné. 
 

 
109. ábra: A villámhárító 

 
A felfogó általában egy acélrúd, megfelelő, villamosan vezető korrózióvédő anyaggal 
bevonva. Ezt egy mechanikailag megfelelően erős tartószerkezet rögzíti az épület 
tetejének tartószerkezetéhez. Ehhez kapcsolódik a levezető (a kellő mennyiségben), 
mely többnyire korrózióvédett acélsodrony, szintén mechanikailag előírt rögzítéssel mind 
a felfogóhoz, mind a teljes nyomvonalán az épület tartószerkezetéhez. Végül a levezető 
az épített földelő-rendszer kivezetéseihez csatlakozik. 
 
A felfogót a méret, elrendezés tekintetében az adott épület villámvédelmi besorolása 
szerint kell tervezni. A levezetők az épület burkolat illetve burkolat alatti anyagának 
megfelelő besorolás szerinti távtartókkal és mennyiségben kerülnek elhelyezésre a 
statikai és tűzvédelmi előírások betartásával. A földelés többféle lehet. Megfelelő 
minősítés esetén akár az épület vasbeton alapja is szolgálhat betonalap földeléseként, de 
emellett rúd- és lemezföldelők, komolyabb, kiterjedt helyeken földelőhálók is 
alkalmazhatók a villámvédelemre vonatkozó speciális előírások betartása mellett. (Az 
áramszolgáltató által előírt, érintésvédelem segítését szolgáló földelő rudak önmagukban 
nem elegendők villámvédelemre!) 
 
Távvezetékek védelmére a vezetékekkel párhuzamos, azok felett párhuzamosan futó, az 
oszlopok szerkezete által földelt vezetéket használnak. 
 
A villámhárító nem véd a saját maga által vezetett, illetve más, közeli villámcsapások 
másodlagos hatásaitól. Ezek kockázatát a további előírások/lehetőségek (EPH – egyen 
potenciálra hozás, illetve többlépcsős túlfeszültség védelem) alkalmazásával lehet 
csökkenteni. 
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A 30 méternél alacsonyabb épületeknél a villámhárító egy 45 fokos védelemkúpot képez 
[5], amelynek a földelési sugara megközelítőleg egyenlő a villámhárító magasságával. 
Magasabb épületeken a védett terület körülbelül 30 méter sugarú lehet [6]. 
 
Mivel ez nem kielégítő magasabb épületeknél, egy eddigieknél jobb megoldást fejlesztett 
ki Dr. Horváth Tibor [7], az úgynevezett gördülő gömb technikát. Hogy megértsük 
hogyan működik ez, tudnunk kell hogyan működik a villám. Amikor átívelés van a föld 
felé, akkor a legközelebbi, a földdel hasonló potenciálú tárgy felé igyekszik haladni. A 
maximális távolságot minden egyes kisülésnél kritikus távolságnak nevezik és ez arányos 
az elektromos feszültség nagyságával. Ezen a kritikus távolságon belül azokon a 
tárgyakon keresztül fog megtörténni az átívelés, amelyek legközelebb állnak a villámot 
létrehozó magas potenciálú helyhez [8]. 
 
Ahogy a villám átível, azon a tárgyon keresztül fog haladni, amely a kritikus távolságon 
belül van, és potenciálja közel van a föld potenciálhoz, vagy megegyezik azzal. Ezt 
figyelembe véve, egy gömböt rajzolhatunk a villám potenciális lehetséges átívelési 
pontjai körül. Ennek alapján megállapítható, melyik részek biztonságosak a villámtól. Ott, 
ahol nagy valószínűség van a villámcsapásra, villámhárítót helyeznek el. 
 
Villámcsapás ellen nincs igazi védekezés, azonban a károkat és a sérüléseket előre 
tervezéssel és odafigyeléssel jelentősen csökkenteni lehet. 
 
13.5 Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata 

A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát a 28/2011. (IX. 6.) számú BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XIV. fejezete írja elő. Az OTSZ szerint két fajta 
villámvédelmi felülvizsgálat kötelező. 

 Norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata. Ez a felülvizsgálat a 
rendelet hatálybalépése utáni új épületeken illetve az épület rendeltetés változása 
utáni villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik. 

 Nem norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálata. Ez a felülvizsgálat 
a rendelet hatálybalépése előtt épült épületeken lévő villámvédelmi berendezések 
felülvizsgálatára vonatkozik. A felülvizsgálatokat az épület létesítésekor érvényben 
lévő műszaki előírások figyelembevételével kell végezni. 

A villámvédelmi berendezésen el kell végezni a létesítés során a később eltakarásra 
kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot, a létesítést követően az átadás 
előtt az első felülvizsgálatot, a jogszabályban előirt időszakonként az időszakos 
felülvizsgálatot, a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt 
követően a rendkívüli felülvizsgálatot. 
 
A villámvédelmi berendezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – LPS I és LPS II 
osztály esetén legalább háromévenként, egyéb esetben legalább hatévenként tűzvédelmi 
szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban 
meghatározott határnapig meg kell szüntetni, amelynek tényét hitelt érdemlő módon 
igazolni kell. 
 
A nem norma szerinti villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem 
norma szerinti villámvédelmi berendezést, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 
tűzvédelmi szempontból a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
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építményben és szabadtéren legalább hatévenként kell elvégezni. Egyéb építményben, 
szabadtéren legalább háromévenként vagy a villámhárítóval védett épület, építmény 
minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, kell 
elvégezni, ami a villámvédelem hatásosságát módosítja. Sérülés, erős korrózió, 
villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után amely károsan 
befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt 
hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, 
amelynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
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