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1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt.
F=mű0 I1I2 l/(2pi a)
Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú
áramok esetén taszító.
Az I2 áramot vivő vezetőre ható F2 erő fellépését úgy is magyarázhatjuk, hogy az I1
áram egyenletes sebességgel áramló töltései a vezető körül mágneses teret hoznak
létre és ez tér hat az I2 áramot vivő vezető egyenletes sebességgel áramló töltéseire.
2. Melyek a mágneses tér jellemzői?
ld 3.
3. Mi a mágneses térerősség, indukció fluxus?
H1=I1/(2pi a) F2=H1μ0I2 l A H térerősség vektormennyiség, iránya a tér minden
pontjában megegyezik a mágnestű északi (É) irányával, ami egyetlen vezető esetén
az áram irányában haladó jobbmenetű csavar forgásiránya, SI mértékegysége A/m. A
térerősséget erővonalakkal ábrázolják, ezek a tér minden pontjában a térerősség
irányába mutatnak. A mágneses térerősség erővonalai önmagukban záródnak, nem
keletkeznek és nem végződnek. F = μI×H0l
A vizsgált teret kitöltő anyagtól függő térjellemző a B mágneses indukció, ami szintén
vektormennyiség, SI T=Vs/m^2 B=μ0μrH A B indukció iránya általában H irányával
egyezik, a tér vizsgált pontjába helyezett iránytű északi sarkának irányába mutat,
mágnesen (pl. az iránytűn) belül a déli pólustól az északi, mágnesen kívül az északitól
a déli felé. Az indukcióvonalak tehát a mágnes északi pólusából lépnek ki és a déli felé
haladnak. Az iránytű északi pólusa a földrajzi északi sark felé mutat. F=lI×B
Az indukció adott felületre vett integrálja a felület fluxusa. Φ=intBdA Wb
=weber=Vs.A
mágneses
tér
szemléltetésénél
az
erővonalakat
gyakran
fluxusvonalaknak értelmezik, a tér azon részén, ahol nagyobb az indukció, ott
sűrűbbek a vonalak. 1 T indukciójú homogén mágneses térben az 1 m2 felületen
áthaladó fluxus nagysága 1 Wb.
4. Mi a mágneses permeabilitás?
Bizonyos anyagok – a ferromágneses anyagok – belsejében az indukció jelentősen
megnő a vakuumhoz képest. Ennek egyszerű, szemléletes magyarázata az ilyen
anyagokban meglévő molekuláris köráramok hozzájárulása a külső tér indukciójához.
μr értéke azt fejezi ki, hogy az indukció hányszorosára nő az anyag nélküli (vákuumbeli) állapothoz képest.
5. Értelmezze a gerjesztési törvényt.
A mágneses körök számításának legfontosabb törvénye szerint a H térerősség vektor
vonalmenti integrálja tetszőleges zárt görbe mentén egyenlő a görbével határolt A
felületen áthaladó áramok algebrai összegével, a felület Θ gerjesztésével: körint Hdl=
int JdA = Φ Amennyiben a vizsgált görbe homogén térerősségű szakaszokon halad

keresztül, akkor a bal oldalon álló integrál, ha a töltéshordozók koncentráltan,
villamos vezetőkben áramlanak, akkor a jobb oldalon álló integrál összegezéssé
egyszerűsödik szum Hili = szum Ij
áll mű esetén körint Bdl = műI
Ha (nem ferromágneses közegben) a tetszőleges zárt görbe a vezetőtől a távolságra
rajzolt (a sugarú) körív és a körüljárás iránya megegyezik H irányával, akkor körint
Hdl = I
Hasonló eredményt kapunk, ha különböző köríveken záródó görbét vizsgálunk (nem
ferromágneses közegben). A térerősség ismeretében a létrehozó vagy a
létrehozásához szükséges gerjesztés mindig kiszámítható.
H = const. görbe mentén történő integráláskor Hdl = Hdl . Ha a választott görbe
homogén szakaszokra bontható, akkor körint Hdl = Φ
6. Értelmezze az indukció törvényt.
Ha egy vezetőkör által körülfogott fluxus bármilyen okból megváltozik, a vezetőben
feszültség keletkezik (indukálódik), villamos tér jön létre. Az indukált feszültség
arányos a fluxus időegység alatti megváltozásával, ui(t) = dfi(t)/dt
7. Illusztrálja a szórt fluxust.

8. Közelítően illusztrálja áramjárta vezető és vezető gyűrű mágneses terét.

9. Közelítően illusztrálja a szolenoid és a toroid mágneses terét.

10. Milyen elhanyagolással élnek a szolenoid és a toroid mágneses körének
számításánál?
A szolenoid tekercsen belül koncentrálódik a mágneses tér, tekercsen kívül
szétszóródik,ezért elhanyagolható, amennyiben a tekercs hossza sokkal nagyobb az
átmérőjénél, l » d, toroid tekercselésnél D » d esetén hanyagolható el a külső
mágneses tér.
11. Mi a tekercsfluxus (fluxuskapcsolódás)?
Amennyiben a változó fluxust nem egyetlen hurok, hanem N sorba kapcsolt menetből
álló tekercs fogja körül és a menetek azonos irányúak (azonos irányban
gerjesztenek), akkor az egyes menetekben indukált feszültségek összeadódnak. Ha
minden menet azonos nagyságú fluxust fog át, akkor az eredő indukált feszültség
ui(t) = N dΦ(t)/dt
A tekercs egy-egy menetével kapcsolódó fluxusok összegezésével kapjuk a ψ=Nφ
tekercsfluxust, amivel a tekercs eredő indukált feszültsége: ui(t) = dψ(t)/dt

12. Mi a mozgási indukció jelensége?
Amikor (állandó) mágneses térben a vezető mozgást végez és eközben „metszi” a
mágneses tér erővonalait, vagyis a mozgásnak van az erővonalakra merőleges
összetevője. int Edl = -dΦ/dt
Az indukció során a mágneses tér megváltozása villamos teret hoz létre. Az indukált
feszültség zárt áramkörben áramot indít. Az áram és az indukció kölcsönhatásaként
olyan irányú erő lép fel a vezetőn, amelyik mozgása ellen hat. Az erővonalak a
mozgás irányában sűrűsödnek. Ez azt jelenti, hogy a vezető mozgatásához
folyamatosan erőre, teljesítményre van szükség.
13. Mi a nyugalmi indukció jelensége?
Amikor a vezető nyugalomban van (a vezető térben áll), a fluxus pedig időben
változik áramváltozás vagy a mágneses kör megváltozása miatt. Amennyiben a
változó fluxust nem egyetlen hurok, hanem N sorba kapcsolt menetből álló tekercs

fogja körül és a menetek azonos irányúak, akkor az egyes menetekben indukált
feszültségek összeadódnak. ui(t)=dψ(t)/dt ψ=Nφ
14. Értelmezze Lenz törvényét nyugalmi és mozgási indukciónál.
Az energia megmaradásának elvéből következő törvény szerint az indukció
eredményeként keletkező áramok és erők olyan hatásúak, hogy gátolják az előidéző
állapotváltozást. A fluxusváltozás következtében indukálódó Ui = dφ/dt feszültség
zárt áramkörben olyan i áramot kelt, amelyik az indukált feszültséget létrehozó
fluxusváltozást gátló mágneses teret (mágneses tér változást) hoz létre, az indukáló
hatást csökkenti. A keletkező a mágneses tér a kiindulási állapot fenntartására
törekszik. Ez a törvényszerűség az önindukció alapja.
14+. Ismertesse és illusztrálja a térerősségre vonatkozó törési törvényt.
A H térerősség zárt görbére vett integrálja nullát kell adjon, ha a határrétegben nincs
gerjesztés: H1t dl= H1 sin alfa1 dl = H2 sin alfa2 dl = H2t dl
vagyis a H térerősség vektor tangenciális összetevője marad változatlan értékű. Az
indukció vektor érintőleges, a térerősség vektor normális összetevőjének van ugrása.

14++. Ismertesse és illusztrálja az indukcióra vonatkozó törési törvényt.
A határréteg egy elemi dA felületén áthaladó fluxus mindkét réteg felöl megközelítve
azonos. Az indukcióvonalak mindig zártak, a teljes fluxus a két anyagban azonos:
B1n dA = B1 cos alfa1 dA = B2 cons alfa2 dA = B2n DA vagyis a B indukcióvektor

16. Hogyan alakul az árameloszlás véges keresztmetszetű vezetőben? (MERGED 13. oldal)
Vonalszerű vezetőben folyó áram csak a vezetőn kívül hoz létre mágneses teret, de véges
keresztmetszet (pl. véges átmérő) esetén a vezetőn belül is. Ebben az esetben a „belső” fluxus az
áramnak csak egy részével kapcsolódik, ezért külön kell vizsgálni a „külső” fluxustól.
Mágneses tér a vezetőn kívül:
Egy levegőben álló hosszú, kör keresztmetszetű, áramjárta egyenes vezetőn kívül a „külső” mágneses
tér közelítően ugyanúgy számítható, mint a végtelenül kis keresztmetszetű (egydimenziós) vezető tere.

A vezetőn belül:
Tételezzük fel, hogy a vezető végtelen számú, egyenletesen elosztott párhuzamos elemi szálból áll és
az árameloszlás homogén.

17. Hogyan alakul az induktivitás véges keresztmetszetű vezetőben?
Ha a teljes vezető keresztmetszetet tekintjük egy menetnek, akkor az rv sugár által meghatározott
körön belül egy keresztmetszet-arányosan kisebb Na<1 „menetszámmal” kell számolni:

18. Hogyan magyarázható az áramkiszorítás jelensége? (MERGED 17)
A középpont körüli áramszálak belső induktivitása lényegesen nagyobb lehet a felület menti
áramszálak induktivitásánál, mivel utóbbiakat nem veszik körül a vezetőn belül záródó erővonalak.
Váltakozó áramnál az elemi szálak induktív reaktanciája ezért a középvonal közelében nagyobb, mint
a külső felszín közelében. Ebből következően az áram nagyobbik része a vezető felülethez közeli
tartományban folyik. Az eredményből az is következik, hogy a kiindulásként elképzelt homogén
árameloszlás feltételei váltakozó áram esetén nem állnak fenn.
19. Mi a behatolási mélység, milyen paraméterektől függ?
Az áramsűrűség a kör keresztmetszetű vezető kerületétől a középpontja felé exponenciálisan csökken.
Azt a vezető felszínétől mért távolságot, amely mentén az áraműrűség a felületihez képest az e-ad
részére csökken, behatolási mélységnek nevezik és δ-val jelölik. Ez az áramkiszorítás vagy szkin hatás
annál hangsúlyozottabb, minél nagyobb az induktív reaktancia (frekvencia függvénye). Az induktivitás
az előzőek szerint függ a vezető anyagának μ permeabilitásától, másrészről viszont, minél nagyobb a
vezető ρ fajlagos ellenállása annál kisebb a változásának hatása az árameloszlásra.

20. Hogyan közelíthető az árameloszlás az áramkiszorítás figyelembevételével?
Az ohmos veszteség szempontjából az áramvezetés δ-ig homogén, azon belül (a<rv- δ) pedig 0, ha
rv>(3-5) δ. (+az előzőből képlet)
21. Mi a közelségi hatás?
Az áramkiszorításhoz hasonló jelenség alakul ki akkor is, ha két vagy több váltakozó áramot vivő vezető
egymás mágneses terében helyezkedik el. Ilyen esetben a vezető saját áramának mágneses terén kívül
a többi vezetőben folyó áram mágneses tere is befolyásolja az áramsűrűség eloszlását. Az áram a
vezetők azon részében sűrűsödik, amelyikben kisebb az induktivitás és így a reaktancia. A közelségi
hatás mértéke függ a geometriától, a frekvenciától és a vezetők anyagától.

22. Illusztrálja az áramkiszorítást ferromágneses környezetben.
Az áramkiszorítás ferromágneses környezetben, például az aszinkron gép forgórészének hornyaiban
lévő vezetőknél is jelentkezik, különösen akkor, ha a horony mélysége nagyobb a szélességénél, vagy
ha a vezetők elrendezése kétkalickás. Ezt felhasználják az aszinkron gépek mechanikai jelleggörbéjének
javítására. Az fr forgórész frekvencia S szliptől (vagy fordulatszámtól, szögsebességtől) való függését
figyelembe véve a kalickás forgórészek geometriai kialakításával megvalósítható, megtervezhető a
forgórészköri ellenállás automatikus szlipfüggése.

23. Mi az örvényáram és milyen hatással van a mágneses tér eloszlására?
A mágneses tér változásának következtében indukált feszültség jön létre és örvényáram folyik a
villamos vezetőben. Az örvényáram Lenz törvénye értelmében gátolja az indukáló hatást, olyan teret
létesít, ami a mágneses fluxust a vezető felülete irányába szorítja. A mágneses tér behatolási mélysége
ugyanúgy számítható, mint a villamos áramsűrűség behatolási mélysége.

24. Milyen megoldással csökkenthető az örvényáram?
A mágneses tér vezetését, terelését szolgáló ferromágneses anyagokban az örvényáram nem kívánatos
a fluxus kiszorulása és a keletkező veszteségek miatt. Az örvényáram lemezeléssel csökkenthető,
porvasmag (pl. ferrit) alkalmazásával ki is küszöbölhető.

VÁR ZH2. 2.fejezet
2016. tavasz

1. Melyek a ferromágneses anyagok legfontosabb jellemzői?
Fizikában dia- para- és ferromágneses anyagokat különböztetnek meg, az elektrotechnikai
gyakorlatban általában minden nem-ferromágneses anyag vákuumnak (levegőnek) tekinthető és
relatív permeabilitása µr=1. A ferromágneses anyagok (vas, nikkel, kobalt és ötvözeteik) relatív
permeabilitása igen nagy, nagyságrendje 103-106. Nem-ferromágneses összetevőkből is készítenek jól
mágnesezhető ötvözeteket.
A ferromágneses anyagok indukció-térerősség összefüggése erősen nemlineáris, ezért annak
meghatározása rendszerint méréssel történik.

2. Illusztrálja az első mágnesezési görbe jellemző szakaszait.
Statikus mágnesezési görbe
Első mágnesezési görbe mágneses hatásnak még nem kitett, vagy teljesen lemágnesezett anyagnál
az indukció változása a térerősség lassú változtatásakor.

A görbének 4 jellegzetes része van:
a)
b)
c)
d)

induló szakasz,
lineáris szakasz,
könyök szakasz,
telítési szakasz.
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3. Illusztrálja és értelmezze a hiszterézis görbe jellemzőit.
Lassú változásnál a statikus (hiszterézis) görbe leszálló ága az első mágnesezési görbe felett halad, B
változása késik H változásához képest (hiszterézis=késlekedés). H=O-nál a remanens indukció Br > O,
amit csak ellenkező előjelű -He koercitív térerősséggel lehet megszüntetni. A permeabilitás B/H
nagysága nem egyértékű, változása nemlineáris, függ az anyag mágneses előéletétől, a H térerősség
megelőző értékétől és a változás mértékétől.
A legnagyobb hiszterézis görbe a telítési indukcióval meghatározott Bmax és Hmax csúcsértékekhez
tartozik, (a telítési indukció felett µr~1) a kisebb csúcsértékek hiszterézise ezen belül helyezkedik el.

4. Értelmezze a statikus és a dinamikus hiszterézis görbét.
Lassú változásnál a statikus (hiszterézis) görbéről beszélünk. lsd fent.

Dinamikus hiszterézis görbe
Hálózati vagy más frekvenciájú váltakozó árammal létrehozott mágneses tér esetén a
munkapont minden periódus alatt egy teljes hiszterézis görbét ír le. A változó fluxus hatására
a ferromágneses anyagban feszültség indukálódik, amely ún. örvényáramot hoz létre. Lenz
törvénye értelmében az örvényáram keltette mágneses tér késlelteti a fluxusváltozást, ezért a
hiszterézis görbe a frekvencia növekedésével „kövéredik" a statikushoz képest.

5. Mutasson be néhány permeabilitás értelmezést.
A mágnesezési görbe minden munkapontjában meghatározható a μ =

𝐵
𝐻

abszolút és a

relatív permeabilitás. Az erős nemlinearitás miatt a számításhoz többféle egyszerűsítést használnak:
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++ a következő feladatok (6-9)

6. Hogyan definiálják a teljes (közönséges) permeabilitást?

7. Hogyan definiálják a differenciális permeabilitást?

+ a 5. feladat ábra

8. Hogyan definiálják a kezdeti permeabilitást?

+ a 5. feladat ábra

9. Hogyan definiálják az inkrementális és a reverzibilis permeabilitást?
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10. Mi a mágneses kör fogalma?
Mágneses kör a mágneses tér olyan zárt része (flxuscsatornája), amelyben a fluxus állandónak
tekinthető, belőle indukcióvonalak nem lépnek ki. Lényegében minden zárt indukcióvonal mágneses
kör.

A mágneses körökben általában ferromágneses anyagok terelik az indukcióvonalakat
a tér kijelölt részébe. Egyszerűen azok a körök számíthatók, amelyek fluxuscsatornája (a
geometriája) ismert.

11. Mi a soros mágneses kör számításának alapgondolata?
A soros mágneses körök rendszerint különböző keresztmetszetű és különböző anyagú
szakaszokból állnak.

Adott fluxus létrehozásához és fenntartásához szükséges gerjesztés számítása
Legyen a vizsgált kör mentén (vagy annak egy szakaszán) a ct fluxus adott, előírt, és
a szórás elhanyagolható cts=O.

12

13

12. Mi a párhuzamos mágneses kör számításának alapgondolata?
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13. Milyen analógián alapul a „mágneses Ohm-törvény”, melyek az
analógia korlátai?

15

14. Ismertesse az önindukció jelenségét.

16

15. Értelmezze az önindukciós tényezőt (induktivitást).
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16. Hogyan határozható meg közelítően egy vasmentes szolenoid
induktivitása?

18

17. Illusztrálja a vasmagos és a vasmentes tekercs önindukciós
tényezőjének áramfüggését.

19

18. Milyen összetevőkre szokták felbontani a csatolt tekercsek
fluxusát?
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19. Hogyan csoportosítják a csatolt tekercsek összetevőkre felbontott
fluxusát?
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20. Ismertesse a kölcsönös indukció jelenségét.

21. Értelmezze a kölcsönös indukciós tényezőt.
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22. Mekkora két csatolt soros tekercs eredő induktivitása azonos és
ellentétes irányú gerjesztés esetén?

23

24

23. Mekkora két csatolt párhuzamos tekercs eredő induktivitása
azonos és ellentétes irányú gerjesztés esetén?
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VÁR ZH2. 3.fejezet
2016. tavasz

1. Hogyan határozható meg a vasmentes tekercsben tárolt mágneses
energia?

2. Hogyan határozható meg a vasmagos tekercsben tárolt mágneses
energia?
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3. Hogyan határozható meg térjellemzőkkel egy adott térrészben
tárolt mágneses energia?

4. Hogyan határozható meg térjellemzőkkel a mágneses tér
energiasűrűsége?

5. Hogyan határozható meg a csatolt tekercsekben tárolt mágneses
energia?
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6. Hogyan számítható a csatolt körök szórása a mágneses energia
alapján?

28

29

7. Illusztrálja és értelmezze az állandó mágnes B(H) görbéjét.

8. Mit jelent az állandó mágnes optimális kihasználása?

30

9. Mi az "energiaszorzat"?

31

10. Hogyan határozható meg az állandó mágnes erőhatása?

Levezetések után:

11. Hogyan alkalmazható a virtuális munka elve?
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12. Hogyan határozható meg az elektromágnes erőhatása?

Levezetések után:

13. Milyen összetevői vannak a vasveszteségnek?

14. Értelmezze a hiszterézis veszteséget és annak frekvenciafüggését.
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15. Értelmezze az örvényáram veszteséget és annak
frekvenciafüggését.

16. Milyen módon választható szét az örvényáram- és a hiszterézis
veszteség?
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VÁR ZH2. 4.fejezet
2016. tavasz

1. Mely mennyiségek kritikusak a szupravezető állapot szempontjából?

2. Mi a jellegzetességük a II. típusú szupravezetőknek?

3. Milyen közeget használnak a szupravezetők hűtéséhez?
AHS: alacsony hőm. szuparavezető
MHS: magas hőm. szupravezető
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4. Milyen eljárás alkalmazható a szupravezetők felmágnesezésére?

5. Hogyan működik a rezisztív szupravezetős zárlatkorlátozó
párhuzamos fojtótekerccsel?

6. Hogyan működik az induktív szupravezetős zárlatkorlátozó névleges
üzemi áramnál?
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7. Hogyan működik az induktív szupravezetős zárlatkorlátozó zárlati
áramnál?
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8. A szupravezetős villamos forgógépek konstrukciós sajátosságai.

9. A szupravezetős villamos forgógépek energetikai sajátosságai.
N/A

Esetleg (Imi):




Kis veszteség, nagy teljesítménysűrűség?
Hűtésigény?
Környezettől való hőszigetelés fontossága?
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