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4. fejezet - Elektromosságtan 

1. 4.1 Bevezetés 

A „Fizika feladatgyűjtemény” negyedik Elektromosságtan modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült. 

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók 

elektromosságtan tananyagát, a feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más 

feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális 

feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra 

érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének 

gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is. 

A modul, feladatokon keresztül, tömör összefoglalást ad az elektromosságtan legfontosabb fejezeteiből. A 

terjedelemre való tekintettel teljeségre nem lehetett törekedni. Bevezetésként az elektrosztatika, egyenáram 

témakörökből találunk feladatokat. A továbbiakban a mágneses tér és indukció fogalmát tárgyaljuk. Végül a 

váltakozó árammal és a váltakozó áramú áramkörökkel, rezgőkörökkel ismerkedünk meg. A megszerzett 

ismeretek ellenőrzése tesztkérdések megoldásával történik. 

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók 

rendelkezésére. Ugyanakkor, szinte minden feladat részletes kidolgozása során röviden közöljük azokat a 

lényeges fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldáshoz nélkülözhetetlenül szükségesek. 

A feladatok válogatása, szerkesztése, írása, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. 

Elsődlegesen azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai 

tantárgyak, amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást 

követelnek tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb 

szintű, összetettebb feladatokhoz jutunk el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek 

készségszintű alkalmazását is. 

2. 4.2 Elektrosztatika 

1. Hányszorosa a két proton között fellépő elektromos taszítóerő a gravitációs vonzóerőnél? A proton tömege: 

, töltése . 

2. Két, egyenként 30 cm hosszú fonálra egy-egy 20 mg tömegű golyócskát erősítünk, és mindegyiknek 

ugyanakkora pozitív töltést adunk. Ekkor a fonalak 60°-os szöget zárnak be egymással. Mekkora a 

golyócskák töltése? 

3. Mekkora egyenlő nagyságú töltések hatnak egymásra 10 cm távolságból 4 N erővel? 

4. Egy  nagyságú negatív töltéstől 10 cm-re balra egy  nagyságú pozitív 

töltés, jobbra 20 cm-re egy  nagyságú pozitív töltés van. Mekkora és milyen irányú erő hat 

az egyes töltésekre, ha azok pontszerűek és rögzítettek? 

5. Egyenlő oldalú háromszög csúcsaiban azonos előjelű és nagyságú Q töltések vannak. Mekkora és milyen 

előjelű töltés van a háromszög szimmetria centrumában, ha mind a négy töltés egyensúlyban van? 

6. Egy 3 cm oldalhosszúságú négyzet három csúcsában három azonos pontszerű töltés található. Határozzuk 

meg a négyzet negyedik csúcsában az elektromos térerősséget! 
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1. ábra 

7. Öt azonos nagyságú negatív elektromos töltés helyezkedik el szimmetrikusan egy kör mentén. Számítsuk ki a 

térerősséget a kör középpontjában? Mekkora a térerősség a kör középpontjában, ha szimmetrikusan n darab 

azonos nagyságú negatív töltést helyeztünk el? 

8. A Földet  erősségű elektromos mező veszi körül, amelynek iránya a Föld középpontja felé mutat. 

Hogyan módosul ennek következtében a 0,1 g tömegű golyó szabadesésének a gyorsulása, ha a golyó töltése 

? 

9. A Földet 6370 km sugarú gömbnek tekintve határozzuk meg a Föld töltését, ha az elektromos térerősség 

 a Föld felületén, és lefelé irányul. Határozzuk meg a Föld felületének a potenciálját! 

10. Mekkora eredő erő hat a nehézségi erőre merőleges  erősségű mezőben a 0,1 g tömegű 

 töltésű testre, és mekkora a test gyorsulása? 

11. Vékony, egyenes, 1 m hosszú szigetelő rúd töltése  amely a rúdon hosszában egyenletesen 

oszlik el. Számoljuk ki az elektromos térerősséget a rúd hossztengelye mentén a rúdtól 0,5 m távolságban! 

12. Homogén elektromos erőtér erővonalai az  tengely pozitív irányába mutatnak. Számítsuk mi az erdő 

fluxust olyan  élhosszúságú kocka teljes felületére, amelynek élei párhuzamosak a koordinátarendszer 

tengelyeivel! 

Megoldások 

1. A gravitációs vonzóerő: . 

Az elektromos taszítóerő: . 

. 

Az elektromos taszítóerő lényegesen nagyobb, mint a gravitációs vonzóerő. 

2. A 2. ábra alapján felírható, hogy . 

Mivel  így , amely egyenletből a keresett töltés 

kifejezhető:  

Felhasználtuk, hogy a két töltés távolsága  
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2. ábra 

3.  nagyságú töltések hatnak egymásra 10 cm távolságból 4 N erővel. 

4. A feladat megoldását a 3. ábrán vázoltuk: 

 
3. ábra 

5. A Coulomb törvény felhasználásával írjuk fel a töltésekre ható erőket: 

 

 

 

A  töltésre ható erő:  és a  töltés felé mutat. 

A  töltésre ható erő:  és a  töltés felé mutat. 

A  töltésre ható erő:  és a  töltés felé mutat. 

6. A háromszög szimmetria centrumába  nagyságú a csúcsokban lévő töltésekkel ellentétes 

előjelű töltést kell helyezni. 

7. Számoljuk ki a térerősséget a négyzet negyedik csúcsában: 

 és . A 

vektorábra felhasználásával a negyedik csúcsban a térerősség ezeknek a vektoroknak az eredőjeként 

határozható meg: 

  

 és a 4. ábra szerint a 

függőlegessel 45°-ot zár be és „kifelé” mutat. 
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4. ábra 

8. A térerősség a kör középpontjában minden szimmetrikus töltéselhelyezésnél nulla. 

9. A töltésre a nehézségi erőn kívül  nagyságú a Föld középpontja 

felé mutató erő hat. Így a szabadon eső töltés gyorsulása -tel nő. 

10. Az elektromos térerősség a Föld felületén: 

. 

A Föld felületének potenciálja:  

11. A töltött részecskére  

nagyságú, vízszintes irányú erő hat. A részecskére függőlegesen az  nagyságú 

nehézségi erő hat- A részecskét a két erő eredője gyorsítja: . Az erő a 

függőlegessel 45°-os szöget zár be. A részecske gyorsulása , a 

gyorsulás iránya az eredő erő irányával egyezik meg. (Lásd 5. ábra) 

 
5. ábra 

12. A rúdon a töltéssűrűség . A rúd egy  darabjára  

nagyságú töltés esik, amely töltés  térerősséget hoz létre P pontban. (Lásd 6. ábra) 
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6. ábra 

 

13. Az elektromos fluxus definíció szerint a  felületintegrállal határozható 

meg. Jelen példában, a kocka esetében, a fluxus könnyebben meghatározható. 

Szemléletesen ezt úgy képzelhetjük el, hogy a dA vektor a kocka egy lapjának a területével egyezik meg, és 

iránya merőleges a kocka lapjára, és mindig kifelé mutat. Ekkor a kocka egy lapjára számított fluxus: 

 skaláris szorzattal határozható meg. A kocka teljes felületére a fluxust úgy 

adhatjuk meg, hogy összegezzük a kocka lapjaira számított fluxust. Mivel az oldallapok esetében  

merőleges az  térerősség vektorra, ezért az oldallapokra a fluxusok összege zérus. 

A kocka hátsó lapjára: 

. 

A kocka első lapjára: 

. 

A fluxusok a kocka hat lapjára: . 

 
7. ábra 

2.1. 4.2.1 Kondenzátorok 

1. Egy síkkondenzátor lemezei 25 cm2 területűek, távolságuk 8 cm, a lemezen 36,1 kV feszültség van. Mennyi 

töltés van mindegyik lemezen? 

2. határozzuk meg, hogy mekkora lesz az eredő kapacitás, ha azonos kapacitású kondenzátorokat 

a) sorosan, 

b) párhuzamosan kötjük! 

3. Két azonos kapacitású kondenzátor egyikét feltöltjük 100 V-ra, a másikat 220 V-ra. Ezután párhuzamosan 

kötjük őket először azonos, másodszor ellentétes pólusaikkal. 

a) Mekkora lesz a kondenzátorok kapacitása? 

b) Mekkora lesz a kondenzátorok feszültsége? 

4. Két kondenzátor közül az egyiket -ra, a másikat -ra 

töltjük. A két kondenzátort párhuzamosan kötve  feszültséget mérhetünk a 

kondenzátorokon. Mennyi a kondenzátorok kapacitásának az aránya? 
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5. Egy síkkondenzátor kapacitása 600 pF. Hogyan változik meg ez, ha a lemezek közé párhuzamosan egy 

rézlemezt helyezünk, amelynek vastagsága a lemezek távolságának az 1/4-ed része? 

6. Mekkora lesz a 8. ábrán láthatói négy egyforma kapacitásból álló rendszer eredő kapacitása? 

 
8. ábra 

7. Mekkora lesz a 9. ábrán láthatói négy egyforma kapacitásból álló rendszer eredő kapacitása? 

 
9. ábra 

8. A 10. ábrán látható kondenzátorok mindegyike 1  kapacitású. Mekkora a rendszer eredő kapacitása? 

 
10. ábra 

9. Négy egyenlő kapacitású kondenzátor az 5. ábra szerint van egy 9 V-os telephez kapcsolva. A következő két 

műveletet hajtjuk végre: 

a. A II. kapcsoló nyitott állása mellett zárjuk az I. kapcsolót, utána nyitjuk az I-et és zárjuk a II-at. 

b. A II. kapcsolót zárjuk, majd zárjuk az I-et is, utána az I-et nyitjuk. Mekkora az egyes kondenzátorok 

feszültsége az a) és b) esetben? 

 
11. ábra 

10. A  kapacitású kondenzátort 20 V-ra töltjük fel. Ezután párhuzamosan kapcsoljuk egy 

feltöltetlen kondenzátorral, és azt tapasztaljuk, hogy a feszültség 2 V-ra csökken. Mekkora a kapacitása az 

eredetileg feltöltetlen kondenzátornak? 

11. Az  kapacitású kondenzátor átütési feszültsége 200 V, a -os kondenzátoré 100 V. 

Mekkora feszültséget kapcsolhatunk a kondenzátorokra, ha azokat sorosan, illetve párhuzamosan kötjük? 
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12. Egy  és egy  kapacitású kondenzátorokat sorba kapcsoljuk. Az egyik szabad 

véget leföldeljük, a másikra  töltést viszünk. Mekkora a szabad vég és föld közötti 

feszültség? 

13. Egy -os kondenzátort, amelynek feszültsége 220 V párhuzamosan kötünk egy 110 V 

feszültségű -os kondenzátorral. Mekkora lesz a közös feszültség? 

14. Mekkora a kapacitása az A és B pont között a  kapacitású azonos nagyságú kondenzátorokból álló 

végtelen hosszúságú láncnak? 

 
12. ábra 

Megoldások 

1. A kondenzátor kapacitása: 

. 

A kondenzátor töltése: 

 

2. Soros kapcsolás esetén: . 

Párhuzamos kapcsolás esetén:  

3. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásakor az eredő kapacitás az egyes kondenzátorok kapacitásának az 

összege: . 

Az első kondenzátor töltése:  

A második kondenzátor töltése: . 

Tekintsük azt az esetet, amikor a kondenzátorokat azonos pólusokkal kötjük össze. Mivel a kondenzátorokat 

párhuzamosan kapcsoltuk a rendszer össztöltése az egyes kondenzátorokra eső töltések összege: 

. (  nem mértékegység, hanem a kapacitás jele!) 

Párhuzamos kapcsolás estén a kondenzátorok feszültsége megegyezik. 

 

Tekintsük azt az esetet, amikor a kondenzátorokat ellentétes pólusokkal kötjük össze. Mivel a 

kondenzátorokat párhuzamosan kapcsoltuk a rendszer össztöltése az egyes kondenzátorokra eső töltések 
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különbsége: . (  nem mértékegység, hanem a kapacitás 

jele!) 

Párhuzamos kapcsolás estén a kondenzátorok feszültsége megegyezik. 

 

4. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásakor az eredő kapacitás az egyes kondenzátorok kapacitásának az 

összege: . 

Az első kondenzátor töltése: . 

A második kondenzátor töltése:  

Mivel a kondenzátorokat párhuzamosan kapcsoltuk a rendszer össztöltése az egyes kondenzátorokra eső 

töltések összege: . 

Párhuzamos kapcsolás estén a kondenzátorok feszültsége megegyezik. 

 

 

5. A kondenzátor kapacitása 800 pF lesz. 

6. Az erdő kapacitás: . 

7. Az erdő kapacitás: . 

8. Az erdő kapacitás: . 

9. a) A két szélső kondenzátor mindegyikén 3 V feszültség lesz, a középsőkön 1,5 V. 

b) A két szélső kondenzátor mindegyikén  V feszültség lesz, a középsőkön . 

10. A feladatban szereplő kondenzátor töltése 

 A töltetlen kondenzátort párhuzamosan kapcsoljuk vele, ezért a 

rendszer töltése . Ugyancsak a párhuzamos kapcsolás miatt mindkét kondenzátornak 

ugyanakkora 2 V a feszültsége. A rendszer eredő kapacitása 

 Párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása az egyes kapacitások 

összege, ezért az ismeretlen kondenzátor kapacitása: 

. 

11. Soros kapcsolás esetén: 

A feladatban megadott kondenzátorok töltése 

 és 

. Soros kapcsolás esetén mindkét kondenzátorra ugyanakkora töltés 
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esik, ezért mindkét kondenzátorra csak a kisebb töltés a  eshet. Ezzel a töltéssel az első 

kondenzátor feszültsége  a másik kondenzátorra eső feszültség pedig 

. Mivel soros kapcsolás esetén a feszültségek összeadódnak, így a 

rendszerre 250 V feszültség kapcsolható. 

Párhuzamos kapcsolás esetén mindkét kondenzátorra ugyanakkora feszültség esik, tehát 100 V kapcsolható 

rájuk. 

12. A szabad vég és a föld közötti feszültség U=2,57 V. 

13. A közös feszültség 157,14 V. 

14.  

 
13. ábra 

A kondenzátorok megadott kapcsolás a 13. ábrán látható módon helyettesíthető, ahol  jelöli a végtelen 

hosszúságú kondenzátorokból álló lánc eredő kapacitását. A sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő 

kapacitását jelöljük -gyel, akkor: 

 

 

A rendszer eredő kapacitása: 

 

Az egyenletet rendezve a  egyenletet kapjuk, amelynek 

helyes megoldása:  

3. 4.3 Egyenáram 

1. Állítsuk össze egy folyosó egylámpás megvilágításának a kapcsolását! (Alternatív kapcsolás.) A 

követelmény az, hogy a folyosó bármely végéről belépő személy a folyosó közepén függő lámpát 

bekapcsolhassa, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben van a folyosó másik végén a kapcsoló. 
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2. Határozzuk meg a 14. ábrán látható áramkörben az AB pontok közötti VAB potenciálkülönbséget! Mekkora R 

ellenállást kell C pontnál a körbe iktatni, hogy VAB=7,5 V legyen? Milyen polaritással mekkora elektromos 

erejű 1 Ω belső ellenállású telepet kell a C pontnál a körbe iktatni, hogy VAB=2 Ω legyen? 

 
14. ábra 

3. Mekkora az R ellenállás értéke, ha a 15. ábrán látható kapcsolásban az A-B pontok között 15 Ω ellenállást 

mérhetünk? 

 
15. ábra 

4. Számítsuk ki a 9. ábrán látható áramkör eredő ellenállását! 

 
16. ábra 

5. A 17. ábrán vázolt áramkörben U=4,5 V, R1=6 Ω, R2=12 Ω, C=300 μF. A telep belső ellenállása 

elhanyagolható. Mekkora a feszültség az R2 ellenálláson? Mekkora a kondenzátor töltése? 

 
17. ábra 

6. Az ábrán látható kapcsolásban R1=10 Ω, R2=20 Ω, R3=10 Ω, U=60 V. Mekkora a feszültség az A és a B 

pontok között? 
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18. ábra 

7. A 19. ábra szerinti kapcsolásban az egyik árammérő I2=2 A erősségű áramot jelez. Az árammérők ellenállása 

elhanyagolható, a feszültségmérők ellenállása végtelennek tekinthető. Mit mutatnak a feszültségmérők, és a 

másik árammérő? 

 
19. ábra 

8. Négy ellenállást és egy ampermérőt és egy voltmérőt az ábra szerint kapcsolunk 220 V-ra. 

a. Mekkora áramot jelez az ampermérő? 

b. Mekkora feszültséget mérünk a voltmérővel? 

i. A hálózatból felvett teljesítmény hány százaléka jut a 10 Ω-os ellenállásra? 

 
20. ábra 

9. Négy 110 V-os izzót −két 40 és két 60 W-osat− a 21. ábra szerint kapcsoltunk 220 V-ra. Mennyi az A és B 

pontok közötti feszültségkülönbség? Mi történik, ha az A és B pontokat vezetővel rövidre zárjuk? 
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21. ábra 

10. Az ábrán látható kapcsolásban a telepek egymással szembe vannak kapcsolva. A telepek belső 

ellenállása elhanyagolható. U01=1,5 V, U02=1 V, R1=50 Ω, R2=80 Ω, R=100 Ω. Mekkora áram folyik az AB 

ágban? 

 
22. ábra 

11. Határozzuk meg a 23. ábrán látható kapcsolás esetén a 4 Ω-os ellenálláson másodpercenként fejlődő hő 

mennyiségét! 

 
23. ábra 

12. Határozzuk meg, hogy egy légkondicionálóra hány forintot költünk egy 31 napos hónapban, ha 

átlagosan egy nap 4 órát működik, és az elektromos teljesítménye 0,8 KW. (A légkondicionálók hűtő és 

elektromos teljesítménye nem egyezik meg) 1 KWh elektromos energiai ára 47 Ft. 

13. 125 V-os 500 W-os izzólámpát 220 V feszültségű hálózatról kell táplálni. Mekkora teljesítményű előtét 

ellenállást kell alkalmazni? 

14. Mekkora munkát végez a telep, ha belső feszültsége 10 V és 2,5 A áramot ad fél órán át? 

a. Mekkora a hatásfok, ha a belső ellenállás 1,2 Ω? 

b. Mekkora a külső ellenállás és a kapocsfeszültség? 

15. Párhuzamosan kapcsolunk egy 10 Ω, 5 W teherbírású és egy 12 Ω, 3 W-os fogyasztót. 

a. Mekkora áram folyhat a rendszeren? 
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b. Mekkora ellenállást kell a rendszerrel sorba kapcsolni, ha 8 V-os telepet használunk, amelynek belső 

ellenállása 0,8 Ω. 

Megoldások 

1. Az alternatív kapcsolás rajza a 24. ábrán látható. 

 
24. ábra 

2. Az áramkör eredő ellenállásának kiszámításánál a telep belső ellenállását is figyelembe kell venni. A belső 

ellenállás sorosan kapcsolódik az áramkör eredő ellenállásához. Így a rendszer eredő ellenállása: 

 Soros kapcsolás esetén az áramerősség 

. Az eredeti kapcsolásban a . 

Ahhoz, hogy  legyen az áramerősségnek -nek 

kell lennie. Az ehhez az áramerősséghez tartozó eredő ellenállás  

Mivel az eredeti áramkör ellenállása 9 Ω, ezért 12 Ω biztosításához sorosan egy 3 Ω ellenállású fogyasztót 

kell az áramkörbe iktatni. 

Egy másik ugyancsak 1 Ω belső ellenállású fogyasztó körbe iktatása esetén az áramkör eredő ellenállása 10 

Ω. Ha , akkor a körben  erősségű áram 

folyhat. Így az áramkör feszültsége  feszültség 

folyhat. Így az eredetileg 18 V-os teleppel ellentétes polaritással, 14 V-os telepet kell az áramkörbe 

kapcsoljunk. 

3. Az áramkörbe 10 Ω-os ellenállást kell iktatni. 

4. Az áramkör eredő ellenállása  

5. A kondenzátoron nem folyik áram. Az áramkör eredő ellenállása  Az és 

ellenállásokon egyaránt  áram folyik. Így az  ellenállásra eső 

feszültség  A kondenzátorra ugyanakkora feszültség 

esik, mint az  ellenállásra, tehát kondenzátor töltése 

 

Az  ellenállásra eső feszültség 

 

6. Mivel a kondenzátoron nem lépnek át töltések, az áramkör felső ágában nem folyik áram, így az és 

 ellenállások sorosan kapcsoltak. Az áramkör eredő ellenállása:  A körben folyó 

áram erőssége  Az  ellenállásra eső feszültség 
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 az  ellenállásra esö feszültség 

 Az A és B pontok közötti potenciálkülönbség  

7. Az áramkör ered ellenállása  A felső körben folyó áramerősség az  árammérő által 2 

A. A felső ág feszültsége 12 V, így az alsó ágra is 12 V esik. Az alsó ágban folyó áramerősséget mutatja az 

 árammérő:  A felső ágban az egyes ellenállásokra jutó feszültség 

és  Tehát az 

feszültségmérő 8 V-ot, az feszültségmérő 4 V-ot mutat. 

8. a) Az árammérő 10,47 A áramot jelez. 

b) A voltmérővel 20,95 V feszültséget mérhetünk. 

c) A 10 Ω-os ellenállásra a hálózatból felvett összteljesítmény 23,33%-a jut. 

9. A 40 W-os izzólámpára a feszültség 60%-a, a 60 W-osokra 40%-a esik, mert az egyes ágakban a feszültség 

az ellenállások arányában oszlik meg. Ezért 

 Az AB pontok rövidre zárásakor minden lámpán 110 V feszültség esik. 

10. A feladat megoldásához az „ablak módszert” alkalmazzuk. A kapcsolásban az egyes zárt 

áramhurkokat(ablakokat) külön áramkörökként kezeljük. A hurkokban egy fiktív azonos irányú áramot 

veszünk fel önkényesen, majd alkalmazzuk az egyes hurkokra külön-külön a huroktörvényt. Az R ellenállás 

mindkét hurok része, ezért a rajta keresztül folyó áram az első ablak körüljárása során  lesz, és 

a másik ablak körüljárása során . A feszültségeket az áramiránynak megfelel polaritással kell 

figyelembe venni. 

 
25. ábra 

I1 

I2 

A feszültségösszeg a bal oldali hurokra:  

A feszültségösszeg a jobb oldali hurokra:  

Az egyenletrendszer megoldása: ,  

11. Számítsuk ki a 10. feladat útmutatása alapján a 4 Ω-os ellenálláson átfolyó áramerősséget. A fejlődő hő 

mennyisége J. 

12. A légkondicionáló egy nap alatti fogyasztása 

 Az egy havi fogyasztása: 
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 A költsége 

 

13. Mivel az áramköri elemek sorosan kapcsoltak, az 500 W-os ellenálláson és az előtét ellenálláson 

ugyanakkora  erősségű áram halad át. Az egyes fogyasztókra eső 

feszültségek összege 220 V. A zavartalan működéshez az elöltét ellenállásra 

 feszültség esik. Az elöltét ellenállás teljesítménye: 

 

14. A telep munkája: 

J. 

Az áramkör erdő ellenállása: . 

Ha a telek belső ellenállása 1,2 , akkor a külső ellenállás 

 

A hasznos teljesítmény  

Az összes teljesítmény:  

a. A telep hatásfoka:  

b. A kapocsfeszültség  

15. a) 0,91 A folyhat a rendszeren. 

b) 1,4 Ω ellenállást kell sorba kapcsolni. 

4. 4.4 Az egyenáram kémiai hatása 

1. Elektrolíziskor 10 A erősségű áram 50 min alatt 2,04 g anyagot választ ki. Mekkora az anyag elektrokémiai 

egyenértéke? 

2. Mekkora erősségű áram halad át az ezüst-nitrát oldaton, ha abból 1 óra alatt 14,4 g ezüst válik ki, és az ezüst 

elektrokémiai egyenértéke . 

3. Egy 92 cm2 felületű rézlemezt elektrolízissel ezüsttel vonjuk be 0,6 A erősségű áram használatával. Az ezüst 

sűrűsége , és relatív atomtömege 107,9. Mennyi idő múlva lesz az ezüstréteg vastagsága 0,2 

mm. 

4. Rézszulfát oldatot tartalmazó edényben lévő elektródákra 130 V-ra töltött  kapacitású 

kondenzátort kapcsolunk az ábra szerint. A réz elektrokémiai egyenértéke . 

a. Mennyi a kondenzátor töltése a kapcsoló zárása előtt? 

b. A kapcsoló zárása után melyik elektródán mennyi réz válik ki? 
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26. ábra 

5. Mennyi töltés közömbösít 0,5 mól alumínium iont? 

Megoldások 

1. Faraday első törvényének felhasználásával 

 

2. Faraday első törvényének felhasználásával  

3. A folyamat 7,99 órát vesz igénybe. 

4. A kondenzátor töltése a kapcsoló zárása előtt: 

 

Faraday első törvénye szerint  és , ezért 

 réz válik 

ki a katódon. 

5. 4.5. A mágneses erőtér, Lorenz-erő 

1. Mutassuk meg, hogy a mágneses indukció SI egysége  mértékegységek 

egymással egyenértékűek. 

A  mértékegységet Nikola Tesla szerb származású amerikai mérnök tiszteletére teslának nevezik, és 

-vel jelölik. Az 1 tesla meglehetősen nagy egység. Az eddig előállított legnagyobb fluxussűrűség 68 tesla 

volt, amelyet 1987-ben laboratóriumi körülmények között állítottak elő az USA-ban. 

2. Homogén  indukciójú mágneses térbe helyezett egyenes vezetőben 10 A erősségű áram 

folyik. Mekkora erővel hat az erőtér a vezetőre, ha 

a. a vezeték merőleges az indukcióvonalakra, 

b. az indukcióvonalakkal 30°-os szöget zár be, 

c. párhuzamos az indukcióvonalakkal? 

3. Egyenes vezetőt 20 cm hosszú szakasza  indukciójú mágneses térben van. Mekkora és milyen 

irányú erő hat erre a vezetőre, ha az indukcióvonalakra merőlegesen helyezkedik el és benne 5 A erősségű 

áram folyik. 
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4. Homogén 0,8 T erősségű mágneses mezőben 150 menetes lapos tekercset helyeztünk el. A tekercsben 0,5 A 

áram folyik, síkja az indukcióvonalakkal párhuzamos, keresztmetszete 10 cm2. Mekkora forgatónyomaték hat 

a tekercsre? 

5. Egy 500 eV kinetikus energiájú elektron 0,01 T mágneses indukciójú homogén mágneses erőtérben az 

indukcióvonalakra merőleges irányban milyen pályán mozog? 

6. Egy elektronnyaláb sebességszűrőn halad át. A szűrőben az elektromos tér nagysága  a 

mágneses tér nagysága . Határozzuk meg az elektronok mozgási energiáját! 

A sebességszűrő a töltött részecskéket sebességük szerint választja szét. A sebességszűrőben egymásra 

merőleges elektromos és mágneses erőtér van jelen. A szűrőben egy q töltés v sebességgel egyenes pályán 

halad. A töltött részecske csak akkor haladhat át egy keskeny résen, ha a rá ható eredője zérus. Ennek 

megvalósítására a berendezésben a mágneses és elektromos erőteret úgy hangolják össze, hogy a töltött 

részecskére ható mágneses és elektromos erő azonos nagyságú és ellentétes irányú legyen. Mivel a Lorenz 

erő  a mágneses teret a kívánt sebesség szerint állítják be. Az ettől különböző 

sebességű részecskék pályája módosul, a rés alatt, vagy fölött, csapódnak be. 

Megoldások 

2. Mágneses térben mozgó töltött részecskére erő hat. 

Az  vektoriális szorzattal meghatározott erőt Lorenz erőnek nevezzük. Levezethetö, 

hogy  hosszúságú áramvezetőre ható erő: 

 

ahol a vezetődarab hosszúságát vektorként definiáljuk.  iránya a szokásos áramiránnyal, tehát a pozitív 

töltések mozgásának irányával egyezik meg. 

a. Ha a vezeték merőleges az indukcióvonalakra, akkor a  és a  vektorok merőlegesek egymásra. 

Ekkor  

b. Ha a vezeték az indukcióvonalakkal 30°-os szöget zár be, akkor 

 

c. A vezetékre ható erő, ha az párhuzamos az indukcióvonalakkal: 

 

3.  

4. A tekercsre ható erő:  A tekercsre ható erőpár forgatónyomatéka , 

ahol  a tekercs indukcióvonalakkal párhuzamos hossza. Így a tekercs forgatónyomatéka 

 A megfelelő adatokkal 

 

5. Az elektron körpályán mozog. A körpálya R sugarát Newton II. törvényének segítségével számíthatjuk ki: 

 



 Elektromosságtan  

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A részecske  impulzusa és  mozgási energiája között az  összefüggés 

áll fenn. Ezt az összefüggést az első egyenletbe helyettesítve: 

 

összefüggést kapjuk a körpálya sugarának a meghatározásához. Az elektron 1 eV energiája a 

J. 

Adatokkal: 

 

6.  egyenlet akkor teljesül, ha  

A mágneses és elektromos erőteret úgy hangolják össze, hogy a töltött részecskére ható mágneses és 

elektromos erő azonos nagyságú és ellentétes irányú legyen. Ekkor a részecske sebessége 

 

A részecske kinetikus energiája 17,8 eV. 

6. 4.6. Elektromágneses indukció 

1. Száz menetszámú 20 cm2 lapos tekercset 0,45 T indukciójú, a tekercs síkjára merőleges mágneses térbe 

helyezzük. számítsuk ki a tekercs végpontjai között az indukált feszültség nagyságár, ha a mágneses 

indukcióvektor 0,05  sebességgel változik! 

2. Egy 20 cm2 felületű kör alakú hurok az asztallapon fekszik. Ezen a helyen a Föld mágneses erőterének 

mágneses indukcióvektora és a vízszintessel 70°-ot bezárva lefelé mutat. A hurkot 1 s alatt átfordítjuk 

a másik oldalára. Adjuk meg, hogy az átfordítás során mekkora áram indukálódott a körvezetőben! 

 
27. ábra 

3. Két párhuzamos vízszintes síkban fekvő egymástól 0,6 m-re lévő sín egyik végét 1 Ω ellenállású vezetékkel 

kötjük össze. A sínekre fém rudat fektetünk, amelyre a sínekkel párhuzamosan 1 N erőt fejtünk ki. A rúd 1 T 

indukciójú homogén mágneses térben mozog. A súrlódástól és a közegellenállástól tekintsünk el. Mekkora 

sebességre gyorsulhat fel a rúd? 
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28. ábra 

4. Számítsuk ki az 1 cm2 keresztmetszetű 10 cm hosszú és 1000 menetszámú tekercs öninduktivitását! Mekkora 

az indukált ellenfeszültség, ha a tekercsen átfolyó áram erőssége egyenletesen 15 A/s sebességgel nő? 

5. Egy 30 cm hosszú 5 cm2 keresztmetszetű 500 menetszámú tekercs közepére szorosan egy másik 20 

menetszámú tekercset csévélünk. Számítsuk ki a két tekercs közötti kölcsönös indukciót! 

Megoldások 

1. Az indukált feszültség nagysága . Az indukált feszültség nagyságánál az 

indukcióvektornak nem a nagysága, hanem változása játszik szerepet. 

 

2. A hurok síkja a mágneses erővonalakra nem merőleges, a felület normálisa (a felületre merőleges vektor) az 

indukcióvektorral 20°-os szöget zár be. Így a hurok által határolt felületen átmenő mágneses fluxus 

 

 
29. ábra 

A hurok átfordítása során a fluxus zérusra csökken, majd ellenkező előjellel tovább változik, amíg nagysága 

eléri az eredeti értéket. A fluxusváltozás az eredeti érték kétszerese. 

 

Az indukált feszültség nagysága 

. 

3.  amelyből a keresett adat a vezeték sebessége kifejezhető: 

. 

A vezetékre ható Lorenz erő: , amelyből . 
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A kapott összefüggést felhasználva: 

 

4. Az öninduktivitás:  

Az indukált ellenfeszültség 

 

5. A kölcsönös induktivitás:  

7. 4.7. Váltakozó áram és feszültség. RLC körök, 
rezgőkörök 

1. Mennyi a 220V effektív feszültségű váltakozó feszültség pillanatnyi értéke a forgóvektor 27 –os állásakor? 

2. Mennyi idő alatt emelkedik a hálózati váltakozó feszültség nulláról a maximális érték harmadára? 

3. Mekkora frekvenciájú váltakozó feszültséggel szemben mutat 70 Ω induktív ellenállást a 0,8 H önindukciós 

tekercs? 

4. 50 Hz-es áramkörbe 50 Ω ohmos ellenállást és ismeretlen önindukciós együtthatójú tekercset kapcsolunk 

sorba ϕ=450. 

a. Mekkora L értéke? 

b. Mekkora kapacitású kondenzátor soros kapcsolása szünteti meg a fáziseltolódást? 

5. Egy tekercsen 5 A és 42 Hz frekvenciájú áram folyik. A tekercsen 45 V feszültség esik. 

a. Mekkora az impedancia? 

b. Mekkora az induktív ellenállás, ha a tekercs ohmos ellenállása 8 Ω? 

c. Mekkora a tekercs önindukciós együtthatója? 

d. Mekkora a kapocsfeszültség és az áram közötti fáziseltolódás? 

6. Kapcsoljunk sorba az U=600 V és f=140 Hz frekvenciájú feszültségre egy R=1500 Ω ohmos ellenállást, egy 

L=2 H tekercset, amelynek ohmikus ellenállása elhanyagolható, és egy C=2,5 μF kapacitású kondenzátort. 

Határozzuk meg az áramkör jellemző adatait! 

7. Mekkora teljesítménnyel melegszik a 12 Ω ohmos ellenállású tekercs, ha váltakozó áramú impedanciája 48 Ω 

és 150 V effektív értékű váltakozó feszültséget kapcsolunk rá? 

8. Az ohmos ellenállással sorba kapcsolt tekercset egy ismeretlen frekvenciájú 120 V effektív feszültségű 

váltakozó áramú áramforrásra csatlakoztatjuk. L=0,25 H, az ohmos ellenállás 100 Ω, a felvett effektív 

teljesítmény 50 W. 

a. Mekkora a frekvencia? 

b. Mekkora a fáziseltolódás szöge? 

9. Mekkora a párhuzamos rezgőkör rezgésideje és rezgésszáma, ha L=65 H, és C=36 μF? 

10. Mennyi a párhuzamos rezgőkör tekercsének önindukciós együtthatója, ha egy 16 μF-os kondenzátor 

mellett jön létre rezonancia a hálózati váltakozó áram használata esetén? 
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11. Elektromágneses hullámokat keltő rezgőkör tekercsének önindukciós együtthatója 20 H, a kondenzátor 

kapacitása 2 μF. Mekkora a rezgés hullámhossza? 

Megoldások 

1. A feszültség effektív értéke: 

 

A feszültség a forgóvektor 27°-os állásakor: 

 

2. Az  egyenlet megoldása 

 

3. Az induktív ellenállás 

 

4. Ha a fáziseltolódás szöge 45°, akkor a körben  (29. ábra) A tekercs 

önindukciós együtthatója  

 
30. ábra 

A fáziseltolódás akkor szűnik meg, amikor a körbe ugyanakkora nagyságú induktív ellenállást és kapacitív 

ellenállást iktatunk. 

 
31. ábra 

 ahol az  ún. kapacitív ellenállás. Az összefüggésből a kondenzátor 

kapacitása  

5. a) Az áramkör impedanciája  
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b) Az impedancia , amelyből az induktív ellenállás kifejezhető: 

 

c) A tekercs önindukciós együtthatója:  

d) A fáziseltoládás szöge:  

6. a) Az induktív ellenállás:  

b) A kapacitív ellenállás  

c) Az impedancia  

d) A fáziseltoládás szöge:  

e) Az áramerősség:  

f) Az ohmos ellenállásra eső feszültség: 

 

Az induktív ellenállásra eső feszültség: 

 

A kapacitív ellenállásra eső feszültség: 

 

g) A teljesítmény: 

 

7.  

 

8. Az áramkör impedanciája:  

Az áramkör teljesítménye: 

. 

Helyettesítsük az első egyenletet a második egyenletbe, már az adatok felhasználásával: 

. 

Az egyenletmegoldása:  
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A fáziseltolódás szöge:  

9. A Thomson egyenlet szerint 

 

A rezgőkör frekvenciája:  

10. A Thomson egyenlet szerint 

 

11. A rezgés körfrekvenciája  a frekvencia 

 

A rezgés hullámhossza:  

8. 4.7 Összefoglalás 

1. Melyik állítás helyes a kWh és a kJ mértékegységekre vonatkozó állítások közül: 

a. Az egyik a teljesítmény, a másik a munka mértékegysége. 

b. A két mértékegység megegyezik. 

c. 1 kWh nagyobb munkát jelent, mint 1 kJ. 

d. 1 kWh nagyobb teljesítményt jelent, mint 1 kJ. 

2. Válassza ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek helyesek! 

a. Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók mindegyikére ugyanakkora feszültség esik. 

b. Sorosan kapcsolt fogyasztók mindegyikére ugyanakkora feszültség esik. 

c. Sorosan kapcsolt fogyasztók mindegyikén ugyanakkora erősségű áram halad át. 

d. A feszültségmérőt sorosan kell kapcsolnunk. 

3. Három elektromos töltésű testet közelítünk egymáshoz. Az alábbi állítások közül jelölje meg a biztosan 

hamis állítást! 

a. Két töltés vonzza egymást, a harmadikat mindkettő taszítja. 

b. Mindhárom töltés taszítja egymást. 

c. Két töltés taszítja egymást, a harmadikat mindketten vonzzák. 

d. Három töltés közül legalább kettő taszítja egymást. 

e. Mindhárom töltés vonzza egymást. 

4. Hogyan töltene fel ebonitrúd és szörme segítségével szigetelőállványon rögzített fémgömböt pozitív 

töltéssel? 

a. Dörzsöljük meg az ebonitrudat a szőrmével, majd érintsük meg a fémgömböt a szőrmével. 

javascript:test(3,2)
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b. Nem lehet feltölteni csak ideiglenesen. Ha a negatív töltésű ebonitrúddal közelítünk a fémgömbhöz, az 

elektromos megosztás révén a fémgömb pozitívvá válik. Ha eltávolítjuk a rudat, újra semleges lesz a 

fémgömb. 

c. A fémgömböt egy dróttal földeljük le. Közelítve a fémgömbhöz a feltöltött ebonitrúddal, fellép az 

elektromos megosztás jelensége. A negatív töltések egy része "leszalad" a gömbről. Szüntessük meg a 

földelést, majd távolítsuk el az ebonitrudat! Így a fémgömb pozitív marad. 

5. A síkkondenzátor kapacitását kétszeresére szeretnénk növelni. Az alábbiakban felsorolt eljárások közül 

melyik segítségével érhetjük el ezt? 

a. A kondenzátor lemezeinek a távolságát megkétszerezzük. 

b. A kondenzátor lemezeinek a nagyságát felére csökkentjük. 

c. A kondenzátor lemezeinek a távolságát felére csökkentjük. 

6. Egy 5 -os és egy 10 -os ellenállású fogyasztót sorosan kapcsolunk egy áramforrásra. ha az 5 -os 

ellenálláson 2 másodpercenként 40 J hőmennyiség szabadul fel, akkor a 10 -os ellenálláson mérhető 

feszültség 

a. 10 V, 

b. 5 V, 

c. 20 V. 

7. Az alábbi jelenségek közül melyikkel magyarázható, hogy a szőrmével megdörzsölt műanyag vonalzó 

megához vonzza az apró papírdarabkákat? 

a. Elektromos megosztás. 

b. Elektromos polarizáció. 

c. Elektromos csúcshatás. 

8. Melyik állítás igaz a következőkből? Egy 0,5 T indukciójú mágneses mezőben 10 m/s sebességgel mozgó 1m 

hosszú vezető végei között indukált feszültség: 

a. 1 V; 

b. 1 V, ha a vezető metszi a mágneses indukcióvonalakat; 

c. 1 V, ha a vezető sebessége merőleges a mágneses indukcióvonalakra; 

d. 1 V, ha a mágneses indukció, a vezető, a sebesség kölcsönösen merőlegesek egymásra. 

9. Egy lámpát először egy 12 V-os akkumulátorról, majd 12 V effektív értékű váltakozó feszültségre 

kapcsolunk. Mikor világít jobban? 

a. Egyformán világít. 

b. A váltakozó feszültség maximális értéke   , tehát a váltakozó feszültségnél világít jobban. 

c. Az egyenfeszültségnél világít jobban, mert akkor agy pillanatra sem alszik el. 

10. Az egyenáramhoz képest a váltakozó áramnak melyik hatása nem játszik jelentős szerepet? 

a. Hőhatás. 

b. Mágneses hatás. 
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c. Vegyi hatás. 

d. Élettani hatás. 
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