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Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok 
 
1. Bevezetés: 

Melyek a magyar energiapolitika stratégiai céljai? 

� Ellátásbiztonság: Megfelelő energiaforrás-struktúra, energiaimport-diverzifikáció, stratégiai energia-
hordozó készletek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések, lakosság ellátása, szociális felelősség 

� Versenyképesség: liberalizált energiapiacok, integrálódás az EU egységes belső energiapiacába, a 
valós árak nem helyettesíthetők a kormányzati beavatkozással, technológiai előrehaladás, kuta-
tás+fejlesztés 

� Fenntarthatóság: energiatakarékosság, energiatermelés hatásfokának és rugalmasságának javítása, 
energiafelhasználás hatékonyságának növelése, megújuló energiaforrások arányának növelése, 
károsanyagkibocsájtás csökkentése 

 
Mit jelent az ellátásbiztonság a gyakorlatban? 

A villamos-, és gázpiacok megnyitásának kiteljesítése. Az ellátás biztonságát garantáló belső energiapiac - 
szolidaritás a tagállamok között. Fentarthatóbb, hatékonyabb és változatosabb energiaszerkezetre való tö-
rekvés. Innováció bátorítása: stratégiai európai energiatechnológiai terv. Egységes külpolitikai fellépés 
energiapolitikai kérdésekben 
 
Mely környező országokkal van, és melyekkel nincs távvezetéki kapcsolatunk? 

Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal van távvezetéki kapcsolatunk. 
 
Melyek az energiaszállítás (tranzit) fő irányai? 

Jelentős az északról délre, illetve keletről nyugatra tartó energiaáramlás. 

 
 
 
2.A villamosenergia–átalakítás általános elvei és törvényei 

Névleges adatok, teljesítmények 
� Hatásos villamos: 

o αcos
2

⋅⋅= IU
P  

o Generátorok 
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o PF = cos a :induktív vagy kapacitív 

� Látszólagos 
o A látszólagos teljesítmény az átlag körüli szinuszos lengés csúcsértéke. 
o Transzformátorok 
o AC generátor 

� Tengelyteljesítmény 
o Motorok 
o ϕη cos×  

� Meddő teljesítmény: (Var) 
o Szinkron kondenzátorok 

Az elektromos művek nem szereti a rossz teljesítmény tényezőjű fogyasztót. A nagy lengéssel járó nagy áram 
a fogyasztóig vezető vezetéken veszteséget okoz, amiért nem fizet a fogyasztó. 

Fázisjavító kondenzátor (egy induktív jellegű fogyasztó pl.: motorok) negatív meddő teljesítmény bevitelével 
kompenzálják a pozitív meddő teljesítményt. 

A villamos energiaátalakítás folyamata. Az elektromechanikai energiaátalakítás közege. 

Villamos energiaátalakítás során mechanikai energiát alakítunk villamos energiává egy energia-átalakító 
gépen keresztül. Az átalakítás iránya megfordítható, tehát ugyanazzal a géppel villamos energiából mecha-
nikust is előállíthatunk. Noha az átalakítókat villamos gépeknek nevezzük, a munkavégzés közege a mágne-
ses tér, hiszen ennek az energiasűrűsége négy nagyságrenddel magasabb lehet, mint a villamos téré. 

 
 

Vasmagos és vasmentes tekercsek  

Ha az áramerősség, a menetszám és az alkalmazott térerősség nem különböznek, nagyságrendekkel több 
vasat tudunk felmágnesezni, mint levegőt, ez a különbség a két anyag permeabilitásának arányából ered. A 
számítás alapja a következő képlet: 

l

IN
B r

⋅⋅= µµ0  

A vas relatív permeabilitása (µr) legyen 10000, a levegőé 1. Az l hosszúságot keressük 
A többi paraméter azonos. Ekkor felírhatjuk: 

levegővas
r l

IN

l

IN ⋅⋅=⋅⋅ 00 µµµ  

Átrendezve és egyszerűsítve azt kapjuk, hogy: 

levegő

vas
r l

l
=µ  

Tehát a példában szereplő értékkel, ugyanakkora gerjesztés mellett 10000-szer olyan hosszú vasszakaszt 
tudunk felmágnesezni, mint levegő–szakaszt. Ezek alapján érthető, hogy hagyományosan vasmagos teker-
cselést alkalmazunk a megfelelő nagyságú mágneses tér létrehozása céljából. Ennek a megoldásnak a hátrá-
nya, hogy a vas telítődése miatt csak kb. 2T indukcióig alkalmazható. Nagy mágneses terek veszteségmen-
tes előállítására kínálkozó megoldás a szupravezetős tekercsek alkalmazása. 
Az energia-átalakulás tehát a két tekercs közötti térben (légrésben) megy végbe. Forgógépekben hasonló 
módon a légrésben. 
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Az elektromechanikai energiaátalakítás törvényei. 

1. A villamos gépekben az energiaáramlás iránya megfordítható. Egy és ugyanazon gép, például for-
gógép, motorként és generátorként is üzemelhet. Ezt nevezzük a villamos gép motoros illetve ge-
nerátoros üzemének vagy üzemállapotának. 

2. Az energiaátalakítás hatásfoka elvileg elérheti a 100%-os hatásfokot. A gyakorlatban a 100% hatás-
fok nem valósítható meg, de nagyon megközelíthető. Például nagy teljesítményű transzformátorok 
és erőművi generátorok hatásfoka elérheti, sőt egyes esetekben meg is haladhatja a 99.5% értéket. 

3. Az átalakító működése két, egymáshoz képest nyugalomban lévő mágneses vagy villamos mező-
kölcsönhatásán alapszik. A gyakorlatban túlnyomó többségben a mágneses térek kölcsönhatásán 
alapuló villamos energia-átalakítók terjedtek el. 

 
A villamos energia-átalakítók osztályozása. 

(A gondolatjel mögötti zárójelben szerepel, hogy az adott átalakító milyen energiát alakít villamos energiá-
vá.) 

� Félvezetős átalakító (konverter) - (villamos) 

� Villamos gépek 
o Transzformátor - (villamos) 
o Elektromechanikai átalakítók - (mechanikai) 

� Motor 
� Forgó villamos gép 
� Többdimenziós villamos gép (gömbmotor) 

� Közvetlen energiaátalakítók (primér) 
o Napelem 
o Tüzelőanyagcella 
o Termogenerátor 

� Nemkonvencionális átalakítók (egyéb) 
o Szupravezetés 
o Magnetohidrodinamikus (MHD) generátor 
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A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok 

Transzformátorok: Önálló vizsgálati probléma, mert a transzformátor villamos energiát alakít át villamos 
energiává.  

Elektromechanikai átalakítók. 

� Forgó mozgás létrehozása - mechanikai forgatás / álló tekercsrendszer. 

� Üzemelés - állandósult állapot 
o Elérhető-e az állandósult állapot? - Indítási lehetőségek és módszerek vizsgálata. 
o Állandósult állapotban marad-e a rendszer? - Stabilitásvizsgálat. 
o Aszimmetrikus üzemi viszonyok vizsgálata. Szándékos aszimmetriára példa a háztartásokban 

széleskörűen alkalmazott egyfázisú villamos forgógép. 
o Mi történik a táplálás vagy terhelés változásakor? - Tranziens állapot vizsgálata 

 
Az elektromechanikai rendszerek felépítése. 

� Elektromechanikai rendszer 

o Villamos - feszültség-, áramviszonyok 
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o Mágneses - fluxus, indukció 
o Mechanikai - gyorsulás, sebesség, nyomaték 
o Termikus - melegedés, szellőztetés 
o Akusztikai - rezgés, zaj 

� Anyagmérnöki rendszer - vezető-, szigetelő-, mágneses-, és szerkezeti anyagok 

 
 
3. Mágneses anyagok, terek és körök 

A gerjesztési törvény értelmezése 

Az Ampére-féle gerjesztési törvény: 

∑∫ ∫ =⋅=⋅
k kL A
idAJdlH  

Tehát a mágneses térerősség tetszőleges zárt L görbére vett integrálja megegyezik az L által körülvett A felü-
leten átfolyó áramokkal. 
Permeabilitás fogalma: kapcsolat B és H mezők között, HHB rµµµ 0=⋅=  

� Ferromágneses anyagok relatív permeabilitása rµ ≅ 2000 … 6000 

� A vákuum permeabilitása: 
méter

henry7
0 104 −= πµ  

 
Villamos és mágneses körök analógiája 

Példa: toroid tekercs.  
� N a menetszám 
� i a tekercsáram 
� A a vasmag keresztmetszeti felülete 
� l a vasmag közepes kerülete.  

A gerjesztési törvény ebben az esetben: 
iNlH ⋅=⋅  

Ez a mennyiség értelmezhető a gerjesztő feszültséggel analóg módon, itt F-el jelöljük és magnetomotoros 
erőnek hívjuk. Tekintsük a mágneses fluxus definícióját:  

AdB∫ ⋅=Φ  

és a mágneses indukció és a mágneses térerősség kapcsolatát leíró egyenletet:  

HB ⋅= µ  
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Toroid esetében: 

A
l

iN
AHAB

⋅⋅=⋅⋅=⋅=Φ µµ  

Mivel a mágneses fluxust a villamos áram analogonjaként tekinthetjük, az  

A

l
R

µ
=  

-nak az ellenállással analóg mennyiségnek kell lennie. Ennek neve reluktancia. Reciproka a permeancia, a 
mágneses vezetőképesség, jele P. 
 
A mágnesezési görbe 

Egy adott anyagra jellemző B-H grafikon. Jellemzően 
közel lineárisan indul az origoból, majd a telítődési 
szakaszban egyre inkább párhuzamossá válik a H 
tengellyel.  

� Kis térerősség értékek esetén a mágneses 
fluxus (mágnesezési görbe) jó közelítéssel 
lineárisan változik 

� Nagyobb térerősség értékek esetén a 
mágneses fluxus (mágnesezési görbe) 
változása nemlineáris telítődő. 

 
 
 
Mágneses kör légréssel 

A légrés gerjesztés-igénye sokkal nagyobb, mint a vasmagé. 
A légrés úgy tekinthető, mintha a mágneses körbe a vasmag reluktanciájával sorba egy nagy reluktancia len-
ne kapcsolva. A mágneses köröknél bevezetett jelöléseknél maradva: 

N i = Hl + Hglg 
ahol a g indexű tagok vonatkoznak a légrésre. A reluktanciák: 

A

l
R

µ
=  

a vasmagra vonatkozóan és 

g

g
g A

l
R

0µ
=  

a légrésre vonatkozóan. Amennyiben úgy tekinthető, hogy a mágneses fluxus erővonalai a légrésnél nem 
hajlanak ki, A = Ag igaz. Mivel a mágneses tér forrásmentes, tudjuk, hogy Φ = Φg. Ezek alapján tehát: 

gRR

Ni

+
=Φ  
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Az induktivitás számítása 

A tekercset ideális áramköri elem képezi le (reprezentálja). 
Egy tekercs induktivitása geometriai tényezőktől és a mágneses anyag paramétereitől függ. A tekercs 
fluxus: 

Ψ = NΦ 
Az L induktivitás a tekercsfluxus és az átfolyó áramerősség közötti arányossági tényező: 

i
L

Ψ=  

A számítás további módjai: 

R

N

A

l
N

N

lH
AHN

i

AHN

i

ABN

i

N

i
L

22

=

⋅

=
⋅

⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=Φ⋅=Ψ=

µ

µµ
 

 
 

A mágneses hiszterézis jelensége és magyarázata 

A hiszterézis egy rendszer olyan tulajdonsága, hogy az nem azonnal reagál a rá ható erőkre, hanem késlelte-
téssel, vagy pedig nem tér teljesen vissza az eredeti állapotába: az ilyen rendszereknek az állapota függ az 
előéletüktől. A mágneses hiszterézis jellemzően ferromágneses anyagokban lép fel, a dipólusok beállásá-
nak késlekedése, illetve akadályoztatása miatt. A visszaállás a külső erőtér nélküli állapotnak megfelelő ren-
dezetlen helyzetbe a térerősség csök-
kenésekor nem a beállással azonos 
mértékben történik. 

A hiszterézis-görbét a B–H síkon áb-
rázoljuk. A mágnesezetlen anyagot, ha 
nincs külső tér, az origoban lévő pont 
jellemzi. Ha az anyagot egyre növekvő 
külső térbe helyezzük, a síkon felve-
hetjük a mágnesesezési görbét. Ha a 
telítődés elérésekor elkezdjük csökken-
teni a teret, az anyag nem a mágnese-
zési görbén halad vissza az origóba, 
hanem egy másikon, amely mindkét 
tengelyt metszi: B -t a Br remanens 
indukció értékénél, H -t a Hc 
koercitív erő értékénél, majd elérkezik 
a negatív telítődési ponthoz. 

 
 

A hiszterézis-veszteség 

A vasmagként használt ferromágneses anyagok mágnesezési görbéje hiszterézises jellegű, a hiszterézis 
hurok területe arányos az egységnyi tömegű anyagban egy átmágnesezési ciklus alatt elveszett energiával. A 
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hurok területe a telítésig jó közelítéssel a mágneses indukció maximumának négyzetével arányos. A ta-
pasztalati úton megállapított képlet a hiszterézis-veszteség számítására: 

fBKP n
hh max=  

� Kh egy anyagjellemző állandó 
� f a gerjesztés frekvenciája 
� n pedig egy anyagra jellemző szám, általában 1.5 és 2.5 között. 

 
Az örvényáram-veszteség 

Időben változó mágneses tér vezető közegben áramokat hoz létre. 
A vasmagban indukálódó feszültség által keltett áramok is veszteséget okoznak, ezeket örvényáram-
veszteségnek nevezik, mivel az így kialakuló áramok örvényekként veszik körbe a vasmagban váltakozó 
fluxust. Minél nagyobb a maganyag villamos ellenállása, annál kisebb lesz a veszteség. Az örvényáramú 
veszteséget lemezeléssel lehet csökkenteni. A lemezhatárokat az áramokra merőlegesen kell elhelyezni. A 
tapasztalati úton megállapított képlet a örvényáram-veszteség számítására, az előbbi jelölésekkel: 

22
max fBKP ee =  

Az örvényáram-veszteség csökkentése: 
� A vasmag-anyag ellenállásának növelése 
� A vasmag lemezelése 

 
A gerjesztőáram számítása telítődő, veszteségmentes mágneskör-karakterisztika esetén, a vas-
magos tekercs leképezése 

Skálázzuk át a B-H síkot Φ -i-re, hogy számítani tudjunk. (Toroid esetében például: Φ = BA és  

N

lH
i

⋅=   Hiszterézismentes anyag esetében a vasmagos tekercs egy egyszerű ideális tekerccsel modellezhe-

tő. Az áram 90◦-ot késik a feszültséghez képest. 
 
 
A gerjesztőáram számítása telítődő, veszteséges mágneskör-karakterisztika esetén, a vasmagos 
tekercs leképezése 

Hiszterézises anyag esetében az áram két komponensre bontható: 
� az egyik fázisban van a feszültséggel, ez a vasveszteség okozója (ic) 
� a másik a mágnesező áram, ez 90◦-ot késik a feszültséghez képest (im). 

A kettő eredője a gerjesztőáram. Ez leképezhető úgy, mint egy ideális tekerccsel párhuzamosan kapcsolt 
ellenállás, ami a vasveszteséget modellezi. 
 
 
Reluktancia, permeancia és induktivitás fogalmai. 

Reluktancia: Mivel a mágneses fluxust a villamos áram analogonjaként tekinthetjük, az  

A

l
R

µ
=  -nak az ellenállással analóg mennyiségnek kell lennie.  

Permanencia: ennek reciproka, a mágneses vezetőképesség, jele P. 

(Röviden: Rezisztencia = Villamos Ellenállás; Reluktancia = Mágneses Ellenállás) 

Induktivitás:  Az induktivitáson (köznapi nevén tekercsen) átfolyó áram létrehoz a tekercs körül egy mágne-
ses teret, amely mágneses tér változása ellentétesen hat az áram növekedésére. Azaz ha tekercsre egy feszült-
ségforrást kapcsolunk, a rajta átfolyó áram nem ugrásszerűen jön létre, hanem folyamatosan növekszik. Az 
áram növekedésének korlátozódása a tekercs induktivitása. Azaz: 

t
L

U
I ⋅=  
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� I:  a tekercsen átfolyó áram a feszültséggenerátor rákapcsolástól számított t idő múlva. 
� U: a feszültséggenerátor feszültsége 
� L: az induktivitás  
� t: a feszültséggenerátor rákapcsolásától számított idő. 

 
Mágneses kör kis légréssel: 
 
 
4. Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 

Melyek az EMC legfontosabb területei? Mutasson be egy-egy jellegzetes példát a legfontosabb 
területekre! 

� Kisfrekvenciás hatások, pl. távvezetékek terének hatásai. 
� Elektromágneses impulzusok, pl. villámcsapás. 
� Elektroszatikus kisülések, pl. gyúlékony anyagok, nyomtatott áramkörök és félvezetős eszközök vé-

delme. 
� Rádiófrekvenciás hatások, pl. mobiltelefonok élettani hatásai 

 
Mutassa be az elektrosztatikus feltöltődések és kisülések okozta legfontosabb veszélyeket! 

� A kisülés hatására tűz üthet ki, vagy robbanás történhet. Ezért nem szabad a benzinkúton mobiltele-
font használni, mert ha feltöltődünk, begyújthatjuk a benzint, ahogy a tanksapkánál matatunk. 

� Félvezetős, integrált áramköri elemeket tönkretehet egy kisülés. 
� Ha elég nagy energiájú egy kisülés, sérülést, vagy akár halált is okozhat. 

 
Milyen eszközöket használunk a primer és a szekunder villámvédelemben? 

� Primer  (külső) védelem: villámhárító 

� Szekunder (belső) védelem: másodlagos hatás (elektromágneses villámimpulzus) ellen. Védelmek az 
alkalmazás közegének függvényében: 

o Közvetlen villamcsapásnak kitett helyen (pl. antenna, távvezeték): földelés direkt módon vagy 
szikraközön keresztül. 

o Nincs közvetlen villámcsapás-veszély, de a villám elektromágneses erőtere csillapítatlanul 
létrejön (pl. földkábel): varisztor. 

o A villám elektromágneses erőtere csillapítva lehet, az áram korlátozva van: szupresszor dió-
da. 

 
Milyen területekkel foglalkozik a nem-ionizáló sugárzások elleni védelem? 

Elektromágneses környezetvédelem egyik legfontosabb területe: biológiai hatások. 1015 Hz felett (UV-től) 
ionizálók a sugárzások. A nem-ionizáló sugárzásokkal kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdések: 

� Hozzájárulnak-e a rák  kialakulásához? 
� Hatással van-e a szaporodásra vagy a fejlődésre? 
� Léteznek-e neurobiológiai hatásai? 

 
Hasonlítsa össze az embert érő közvetlen villámcsapás és az embert érő elektrosztatikus kisülés 
veszélyességét! 

� Közvetlen villámcsapás: hatalmas feszültség és áram, nagyon kis ideig jelenik meg a testen. Az áram 
nem hatol be a testbe, a testfelszínen égési sérüléseket okoz. A közvetlen villámcsapás általi halál 
közvetlen okozója a szív-, vagy légzésbénulás. Orvosi segítség nélkül 10%, azonnali orvosi segítség-
gel 50% a közvetlen villámcsapás túlélésének esélye. 

� Az elektrosztatikus kisülések inkább közvetett veszélyt jelentenek az emberre nézve. Képesek tüzet, 
illetve robbanást okozni, de a hétköznapi életben ritkán adódik olyan elrendezés, amelyben az ember-
re is veszélyes mennyiségű töltés halmozódhatna fel. 
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5. Szigetelések 

A biztonsági tényező és használatos értékei. 

Szigetelésekben a szigetelőanyagokat csak a tényleges villamos szilárdságuknál, teherbírásuknál kisebb 
igénybevételekkel szabad terhelni, hogy a szigetelésnek kellő üzembiztonsága legyen. Ezt a biztonságot a 
biztonsági tényezővel jellemezzük. 

� A látható biztonság a próbafeszültségen és az üzemfeszültségen fellépő igénybevétel (térerősség), 
illetve a megfelelő feszültségek hányadosa. A próbafeszültségek nagyságának rögzítésével ennek az 
értéke adódik, tehát nem kell megválasztani. 

tségüzemfeszül

ltségpróbafeszü
 

� A látszólagos biztonság a méretezéskor alapul vett átütési szilárdság és az üzemi igénybevétel, 
ill.az átütési- vagy átívelőfeszültség és az üzemi feszültség viszonya. A szigetelések méretezése so-
rán általában ezzel a biztonsági tényezővel számolunk. 

eligénybevétüzemi

szilárdságátütési
 

� A valódi biztonság a tényleges átütési– vagy átívelőfeszültség és az üzemi feszültség hányadosa. 
Üzemben lévő készülékek szigetelésének valódi biztonságát az átütéssel szemben csak a szigetelés 
átütésével (tehát tönkretételével) lehet meghatározni. 

ltségüzemifeszü

zültségátütésifes
 

� A biztonsági tényező jellemző értékei ipari frekvencián , 

o gáz közegben: 1.2 ... 2.0, 

o folyadékban: 1.5 ... 3.0, 

o szilárd közegben: 2.0 ... 5.0, 

� illetve lökőfeszültségen: 
o gáz közegben: 1.0 ... 1.5, 

o folyadékban: 1.0 ... 2.0, 

o szilárd közegben: 2.0 ... 3.0 
 
A szigetelések alaptípusai, példák 

� Beágyazott szigetelés: a külső szigetelő borítás alatt minden egyes kábel–ér külön szigetelt. Például 
hétköznapi, normál kábelek. 

� Részben beágyazott szigetelés: egy erű kábelek esetében alkalmazzák: a kábel–ér szigetelését egy 
vékony külső réteg borítja. 

� Támszigetelés: az előzőekkel ellentétben csak két különböző feszültségszinten lévő rész egy pontban 
való elszigetelésére való, nem pedig egy vezető hosszában végig tartó szigetelésre. Külső felülete 
gyakran bordázott, hogy a felületén bekövetkező átütés valószínűségét csökkenteni lehessen. Példa: 
távvezeték, vasúti felsővezeték tartókábelainél, villamos mozdony áramszedőjének tartóbakjainál le-
het látni ilyeneket. 
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 Beágyazott Tám 

 
 Részben beágyazott 

 

A polarizáció és fajtái. 

A polarizáció két definíciója: 

1. A kötött töltések felületi sűrűsége.  

k
k

A

Q
P σ==  

2. A térfogategységre jutó 
dipúlmomentum.  

V

M
P =  

.  
 

Fizikai tartalom: 

Makroszkopikusan: külső villamos tér hatására a közeget alkotó molekulák „beállnak” a tér irányába. 

Mikroszkopikusan: 
� Az elektronok eltolódása a tér irányának megfelelően. τ = 10-14 – 10-16 s 
� A szilárd anyag molekularácsában lévő ionok a tér irányába mozdulnak, deformálva ezzel a rácsot. τ 

= 10-12 – 10-13 s 
� Vannak olyan molekulák, amelyek külső tér nélkül  is polárosak (pl. víz). 
� Hőmérsékleti polarizáció τ = 10-2 – 10-4 s 
� A polarizáció egyéb fajtái 

o Hőmérsékleti orientációs polarizáció 
o Rugalmas orientációs polarizáció 
o Hattárréteg polarizáció 

 
A szigetelőanyagok helyettesítő kapcsolása. A veszteségi tényező a szigetelőanyagok egyszerűsí-
tett fazorábráján. 

� Helyettesítőkapcsolás: egy szigetelés egyszerűen egy soros, vagy egy párhuzamos R–C taggal he-
lyettesíthető, ahol az ellenállás adja meg a szigetelési ellenállás értékét, a kapacitás pedig az adott 
anyag geometriájából adódó kapacitását modellezi. 
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� Veszteségi tényező: megmutatja, hogy a szigetelőn folyó áram fazora mekkora szöget zár be az ideá-
lis (végtelen szigetelési ellenállású) állapotot reprezentáló áramfazorral. Ezen szög tangensét nevez-
zük veszteségi tényezőnek. 

 
 Kapcsolás Veszteségi tényező 
 
 
Plusz néhány dolog, amiről az órán volt szó de nem szerepel az ellenőrző kérdések kö-
zött: 

Rendszerösszeomlások: 

� USA: A világ egyik legnagyobb villamosenergiarendszer-összeomlása Észak-Kelet Amerika, 2003. 
augusztus 14. 

o Érintettek 
� USA: 8 állam (Connecticut, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, 

Pennsylvania, Vermont) 
� Kanada: 1 tartomány (Ontario) 
� Összesen 50 millió la-

kos 
o Kiesett erőművi kapacitás:  

� 263 erőmű 531 gépegy-
sége, 

� összesen 61 800 MW 
teljesítménnyel 

o Becsült kár:   
� USA: 4-10 milliárd 

USD 
� Kanada: 2,3 milliárd 

CAD 
o Helyreállítás 

� 16 óra múlva (másnap 
reggel 8:00-kor) már 
48800 MW fogyasztót 
elláttak,  

� De: 
• a Consolidated 

Edison-nál 29 
óra múlva, 

• a First Energy 
(Ohio) fogyasz-
tóinak többsége 
részére 36 óra múlva, 

• a Long Island Power Authority-nál 3 nap múlva, 
• Ontario tartományban 8 nap múlvaállt helyre teljesen az áramszolgáltatás. 
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� Olaszország: Az olasz villamosenergia-rendszer összeomlása 2003. szeptember 28-án 

� Japán: Földrengés és cunami Japánban 2011. március 11-én: A fukushimai atomerőmű rendszer érin-
tettsége 

 
 
Alapfogalmak: 

Erőtér neve Elektromos Mágneses 

Általános 

Az elektromos erőtér két elektromos 
töltés között hat, hasonló módon, 
mint a gravitáció két test között. Az 
elektromos tér pedig csak elektro-
mosan töltött testek között jön létre. 

A mágneses mező (másként mágneses 
tér) mágneses erőtér. Mozgó elektromos 
töltés (elektromos áram) vagy 
az elektromos mező változása hozhatja 
létre 

Térerősség 

Az elektromos (villamos) térerős-
ség az elektromos (villamos) tér által 
töltéssel rendelkező testekre kifejtett 
erő hatása és annak mértéke, a vil-
lamos teret annak minden pontjában 
jellemző térvektor. Jele: E, mérték-
egysége V/m. Nem keverendő össze 
az elektromos eltolási vektorral. 

A mágneses térerősség vektormennyi-
ség és a mágneses indukcióhoz hason-
lóan a mágneses erővonalakkal szemlél-
tethető. A térerősség nagyságát az erő-
vonalakra merőleges, egységnyi felüle-
ten áthaladó erővonalak száma, irányát 
az erővonal megfelelő pontjában húzott 
érintő határozza meg. jele: H, mérték-
egysége A/m 

Fluxus 

Az elektromos fluxus az elektromos 
tér fluxusa. Az elektro-
mos fluxus arányos egy adott felüle-
ten áthaladó erővonalak számával. 
Jele: D mértékegysége (As / m2) 

A mágneses mezőt jellemző fizikai 
mennyiség a mágneses fluxus sűrűség, 
jele: B mértékegysége a tesla (Vs / m2) 

Kapcsolatuk ED ⋅⋅= 0εε  HB ⋅⋅= 0µµ  

Hurok Van Van 

Árnyékolás 
Faraday-kalitkával (a vezető belsejé-
ben az elektromos térerősség 
csak 0 lehet) 

Vastag vasburokkal (csak a törési 
törvény használható ki) 

 
Készítette: Horváth Gábor, másodéves villamosmérnök hallgató 
A „törzsanyag” a vikwiki-s jegyzetekből, anyagokból származik, ez lett kiegészítve a „VET”-es honalpon 
lévő szövegekkel, képekkel. 
 
Az anyag NEM fedi teljesen az első ZH anyagát („VET”-es honlap szerint sem), emiatt ne reklamáljatok. 
Emellett hibák is előfordulhatnak benne, de ha ijen van akkor szóljatok. Felelőséget nem vállalok. 
 
Használjátok egészséggel! 2012.szeptember 29. 


