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I

Elektrotechnikai számítások: szimmetrikus háromfázisú rendszer teljesítmény
összefüggéseÍ; a meddő te|jesítmény értelmezése.
Ajánlások a kidolgozáshoz:
a) Definiálja a szimmetrikus állandósult (kviíaistacionarius) állapotot.
b) Hogyan érte|mezzikháromfazisú szimmetrikus esetben a hatásos, a meddő és a
látszólagos telj esítményeket?
c) Hogyan feieáetők ki a vonali és a fázismennyiséeekkel a fenti teliesítménvek?

)

A háromfázisú vektorok módszere: a háromfázisű vektor mint transzformáció:
pillanatértékek képzése' zérus sorrendű mennyiségek kezelése.
Ajánlások a kidolgozáshoz:
a) Mi a háromfazisú vektor képzésének szabálya2 Miért tekintjük eá
transzformációnak?
b) Mi a ftzkai magyarázata és képzési (,,vissza''-transzformációs) szabálya a
pillanatértékek számításának?
c) Mik a zérus sorrendű mennyiségek? Hogyan kell ezeket kezelni, ha ilyen összetevők
is felléonek?

3.

Transzformátorok feszültség-kényszer' a gerjesztések egyensúlyának törvénye'
áram-áttétel.
Aj ánlások a kidolgozáshoz:
a) Ertelmezze a fe szültsé g-kényszer fo galmát.
b) Mutassa be az energiaátviteli transzformátoroknál a soros feszültség-esésekre
vonatkozó szokásos közelítéseket.
c) Fenti közelítésekkel mi a feszültség_kényszer következménye a gerjesztésekre
vonatkozóan?
d) Mit mond ki a gerjesáések egyensúlyának törvénye?
e) Miként vezethető le a fenti törvénvből az átrarláttétel?

4.

A frekvencia-feltétel és alkalmazása: A frekvencia-feltétel kifejezése és Íizikai
tartalma.
Ajánlások a kidolgozáshoz:
a) Szátrmaztassa a fr ekvencia_feltételt !

b) Értelmezze a frekvencia-feltételben szereplő mennyiségeket!
c) Értelmezze a frekvencia-feltétel érvényességi hatrírait!
d) Egy választott példa segítségévelmutassa be, hogyan származtathatóak az alapgépek

a frekvencia_feltételből !

5.

Foglalja össze a villamos hálózatok fóldelésének megoldásait!
Ajánlások a kidolgozáshoz:
a) Mutássa be azuzemi fÓldelést!
b) Mutassa be azrjrzemi fÓldelést!
c) Milyen összetevőkből áll a ft'ldelés ellenállása?
d) Mutassa be a leefontosabb fijldelő típusokat!

6.

Milyen érintésvédelmi rendszereket ismer?
Aj ánlások a kidolgozáshoz:
a) Mutassa be az TN-C rendszert!
b) Mutassa be az TN-S rendszert!
c) Mutassa be a TN-C-S rendszert!
d) Mutassa be a TT és az IT rendszert!
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