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10. A gerjesztési törvény értelmezése/alkalmazása transzformátor vasmagjában 

N1 * I1 +N 2 * I2 = N1 * I1,0 [2] Ez a transzformátor gerjesztési egyenlete. 

(Wikipédia) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzform%C3%A1tor#cite_note-2
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V. Aszinkron gépek: A háromfázisú aszinkron gép 

1. Működési elve 

Az aszinkron gép állórészén általában többfázisú tekercselés található, amely forgó mágneses mezőt 

hoz létre. A forgó mágneses tér erővonalai metszik a forgórész tekercselését, és abban feszültséget 

indukálnak. Mivel a tekercselés zárt, vagy rövidrezárt áramkört alkot, az abban indukálódott feszültség 

hatására a körben áram folyik. Lenz-törvénye értelmében az így indukált áram akadályozni igyekszik az 

őt létrehozó indukáló folyamatot, ezért a forgórész elfordul, így igyekezvén megakadályozni az 

erővonalmetszést, és vele az indukciót. Természetesen a forgórész soha nem érheti el az állórész forgó 

mágneses mezőjének értékét, mivel akkor megszűnne az erővonalmetszés. Ezt az elcsúszást nevezik 

szlipnek. 

A szlip számítása: s= (n0-n) / n0 

(Wikipédia) 
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