
Töltések megjelenési formái: 
Térfogati: ρ=δQ/δV; ρ=(δV→0)lim dQ/dV 
Felületi: σ=δQ/δA; σ=(δA→0)lim dQ/dA 
Vonal: q=(dl→0)lim dQ/dl; Q=(l)∫ qdl 
Pont: tere inhomogén tér (+el;-felé mutat Rajz!) 
Térerősség: A tér szóban forgó pontjába vitt Q töltésre 
ható erőnek. és ezen töltésnek hányadosa. Iránya 
megegyezik a ható erő irányával, értelme a pozitív töltésre 
ható erővel. E=F/q 
Coulomb tv: Két pontszerű töltés között erőhatás lép föl. 
Az erő mindkét töltéssel egyenesen, a két test egymástól 
mért távolságának négyzetével fordítottan arányos. 
F=k*((Q1*Q2)/r2) 
Potenciálkülönbség: A teret a munkavégző-
képességével jellemezzük. Az egységnyi próbatöltésen 
végzett munka definiálja a pot. kül. fogalmát. Az 
elektrosztatikus erőtér lényeges tulajdonsága az, hogy a 
munka csak a kezdő és végpontok helyzetétől függ, és nem 
attól, hogy milyen úton jutottunk el egyik pontból a 
másikba. 
Wab=∫(a-tól-b)Eq dl=q ∫(a-tól-b)E dl 
Potenciál bevezetése, Potenciálos tér: Azt a tényt, 
hogy elektrosztatikus térben, a töltésen végzett munka csak 
a kezdő és végpontok helyzetétől függ, nem pedig az 
összekötő út menetétől, tette lehetővé a Potenciál 
bevezetését. Azokat a tereket ahol ez lehetséges: 
Potenciálos tereknek nevezzük. A pot. mindig a magasabb 
pot-ú helytől az alacsonyabb felé mutat. 
Egyszerű terek számítása, szuperpozíció Lásd: 
Térfogati, Felületi, Vonal, Pont 
Az elektrosztatikus térben egyenként megvizsgáljuk a 
rendszerre ható töltéseket, majd hatásukat összegezzük. 
Elektrosztatika Gauss tétele: Egy zárt felületen 
áthaladó villamos eltolási fluxus = a zárt felület belsejében 
lévő villamos töltések összegével, függetlenül attól, hogy a 
töltések milyen elrendezésben vannak, és függetlenül a 
felület alakjától. A teret kitöltő anyagon van a hangsúly. A 
térerősség az Egységnyi felületen kilépő erővonalakat 
határozza meg. 

(A)g D dA=(V)∫ρ dV 

Gauss tétel alkalmazása egyszerű terekre: 
Pontszerű: E=k*(Q/r2);U=(Q/4πEo)*(1/ra-1/rb) 
Felületén töltött gömb: E=k*(Q/r2);U=k(Q/r) 
Vonal tö.: E=(1/(2πEo))*(q/r);Uab=(q/(2πEo)*ln(rb/ra)) 
Síkeltr: E=D/Eo=(1/Eo)*(Q/A);U=E*d==(1/Eo)*(Q/A)*d 
Kapacitás fogalma: Fémből készült test esetén a fémre 
vitt Q elektromos töltés, és a létrejött U potenciál 
hányadosa, amely megadja az egységnyi 
potenciálnövekedést okozó töltés nagyságát. 
Kondenzátorok: Ált:Q=C*U C=Q/U Rajz! 
Sík: C=Q/U=(A*Eo)/d 
Gömb: C=Q/U =4πEo*((rb*rk)/(rk-rb)) 
Koax henger: C=2πEo*(1/(ln(rk/rb)))*l 

Kapacitások kapcsolásai: 
Soros: Ce=C1xC2, Párhuzamos: Ce=C1+C2 
Kapacitív osztó méretezése: Rajz!(két kondi, Uo 
fesz) 
Uk=Uo*(Cs/Ck); U1=Uo*(C2/(C1+C2)) 
Elektrosztatikus tér energiája: Ez az összefüggés az 
energiát a vezetőkön lévo töltéssel és a vezetők közti 
feszültségkülönbséggel hozza kapcsolatba.: 
Gyorsan változó terekre érvényes energiaképlet: 
W=1/2*C*U2;vagy W=1/2*D*E 
Mindenütt a térben ahol térerősség mérhető, 
energiasűrűséget találunk. 
Relatív dielektromos állandó(relatív permittivitás) 
A dielektrikumokra jellemző anyagi állandó, amelyet az 
E=Eo x Er szorzat határoz meg, ahol Eo az abszolút 
(Vákuumpermittivitás), Er a közeg relatív permittivitása. 
Eo=8,86*10-12 As/Vm (Er-dim.nélkuli,Levego=1) 
Az elektrosztatika alaptörvényei: 
Lásd előbb! 
Feszültség és áram mérőirányok: Az áramkörben 
egyes pontjain vizsgált fesz. és áram iránya ellentétes. Ha 
az áramkör generátorának polaritását megfordítjuk, akkor 
a kimeneten mért áram, ill. fesz. mérőiránya is 
ellenkezőjére változik. Rajz! 
Ideális és valós generátorok: 
Id.fesz.gen(Ug): Rb=0 Id.á.gen(Ig): Rb=∞ Rajz! 
Val.fesz.gen:Uo,Rb (Thevenin) Val.á.gen:Io,Gb (Norton) 
Soros és párhuzamos ellenállások eredője: 
Soros: Re=R1+R2 
Párhuzamos:Re=R1xR2 
Soros és párh.valóságos á.-és fesz. gen.-ok eredoje: 
Soros:fesz:R=R1+R2+R3;U=U1+U2+U3 Rajz! 
Párhuzamos:áram:I=I1+I2;R=Rp 
Egyszerű fesz.- és áramosztó kapcsolás: 
Fesz. osztó: Uk=U*(Rk/Rsoros) 
Áram osztó: Ik=I*(Rpárh/Rk) Rajz! 
 Terhelt fesz.- és áramosztó méretezése: 
Fesz. osztó: Uk=Uo*(Rp(Rp+R1)) Rajz! 
Áram osztó: Csomópontonként haladva 
Két lépcsos fesz.- és áramosztó kapcsolások: 
U2=Uo*((R2x(R3+R4)/(R1+R2x(R3+R4))) 
Kirchoff törvényei és alkalmazásuk: 
K.I.: Csomóponti tv: Bármely csomópontba befolyó 
áramok erősségének összege egyenlő az onnan kifolyó 
áramok erősségének összegével.(∑Ik=0) 
K.2.:Hurok tv: Bármely áramkör ágaiból képzett 
tetszőleges hurok mentén eső elektromos feszültségek 
algebrai összege nulla. 
Csomóponti potenciálok módszere: A csom. pot. 
módszerénél a csom. pontok potenciáljait tekintjük 
ismeretlennek, kivéve egy önkényesen 0-nak választott 
referencia pontot. A csom. pot.-ok kiszámításánál 
bármelyik ágáram meghatározható.(A hurokegyenletek 
automatikusan teljesülnek.) 

Hurokáramok módszere: Az elemi hurkokban azonos 
körüljárással felveszünk egy hurokáramot. Meghatározzuk 
a saját és közös ell.-okat. Minden hurokra felírunk egy 
egyenletet. Az egyenlet baloldalán a saját áram és saját ell. 
szorzata, valamint a szomszédos hurkok áramainak, az 
ennek megfelelő ellenállásaival alkotott szorzatainak 
összege szerepel. A jobb oldalon a hurokba bekapcsolt 
fesz.-ek szerepelnek. Mindig Thevenin generátorokal 
dolgozunk. Mivel az áram- és fesz. generátorok 
teljesítményviszonyai nem ekvivalensek, ezért a 
következtetések csak a visszaalakított hálózatra teljesülnek. 
Millmann tétele: Párhuzamosan kapcsolt fesz.- ill. soros 
áramgenerátorok számításánál használjuk. Rajz! 
Fesz. gen.: Uo=((∑Ui*Gi)/ ∑Gi) 
Áram gen.: Io=Uo/Rs 
Szuperpozíció tétele: Ha egy hálózat több generátort 
tartalmaz, akkor mindegyik gen. a hálózat bármely ágában 
a többitől függetlenül hozza létre a maga részáramát. 
Minden generátor hatását külön-külön vizsgáljuk, majd 
ezeket előjelesen összegezzük. A részáramok számításánál 
a többi generátort belső ellenállásával helyettesítjük.  
Thevenin – és Norton tétel: Egy bármilyen bonyolult 
hálózat egy kiválasztott ágára nézve, az egész hálózat 
helyettesíthető egyetlen Uo forrás-Fesz.-u (vagy forr. 
áramú) és Rb belső ell.-ú generátorral. Az Uo fesz. 
megegyezik az eredeti hálózatban kiválasztott ág AB 
kapcsain megjelenő fesz.-el(vagy I-vel),abban az esetben, 
ha a vizsgált ágon Uüresjárási(vagy AB pontot 
rövidrezárjuk (Irövidzárási)). Az Rb ell.=a hálózat eredő ell-
val az AB kapcsok felől, miközben a gen.-okat belső 
ellenállásukkal helyettesítjük. 
Generátorok átalakíthatósága: 
T→N (I=U/R),N→T (U=I*R) Rajz! 
(A fesz.-és áram gen-ok teljesítményviszonyai nem 
ekvivalensek!) 
Kompenzáció elve: Zárt hálózatból kivágva, és 
eltávolítva egy tetszőleges kétpólust, a hálózat fennmaradó 
részének villamos állapota megmarad, mivel a kivágott 
kétpólust ideális generátorral helyettesítjük.(Rajz!: Passzív 
kétpólusnál (nincs gen) a kivágott ell.-t, aktívnál pedig a 
gen.al ellátott körben lévo ell.-t helyettesítjük ideális 
generátorral.) 
Reciprocitás elve: Az áramkörben a mérőirányok 
anélkül felcserélhetőek, hogy a műszer mutatója ellenkező 
irányba térne ki. (Rajz!:3csillag ell., egyik oldalon Uo fesz. 
gen. a másikon Amper-mérő. A mérésnél felcseréljük a 
kettőt.) 
Ellenállás főátalakítás(CS→D,D→CS): 
D→CS: RD=R12+R23+R31;R10=(R12*R31)/RD 
CS→D:RCS=R10xR20xR30;R12=(R10*R20)/RCS  
Teljesítmény számítása egyenáramú 
hálózatokban: 
P=U*I, Hatásfok: n=Phasznos/Pösszes 
Phasznos=I2*Rt ; Pösszes=I2*(Rb+Rt) 



Teljeítmény illesztés: ! Rb=Rt ; Pt=Uo2/4Rt (Rajz!: Ák-
ben:fesz.gen., Rb ell, és a kimeneti kapcsokon egy Rt 
ellenállás.) 
Létraosztó alaptulajdonságai: ?? 
Létraosztó méretezési feltételei (Rs, Rp=?): ??  
Műszerek méréshatárának kiterjesztése: A 
mérőműszer olyan átalakítása, amely lehetővé teszi az 
eredti méréshatárnál nagyobb értékek mérését, vagyis, 
hogy a ténylegesen mért érték a végkitérésnél feltüntetett 
érték többszörösét jelentse. Fesz.méronél előtét ell. a 
műszerrel sorban kapcsolva. Áramméronél sönt ell. a 
műszerrel párhuzamosan kötve. Rajz! 
Mágneses térerő definíciója és egysége: A mezőt 
erőhatás szempontjából jellemző a mágneses mezőt 
gerjesztő elektromos árammal kapcsolatos mennyiség. 
H=B/µ 
Biot-Savart törvénye: A hosszához képest 
elhanyagolható átmérojű rövid áramvezető-szakasz 
mágneses hatását írja le. Az árammal átjárt vezeték delta l 
hosszúságú szakasza által, vele fi szöget bezáró irányban , r 
távolságban lévő pontban keltett dB mágneses 
indukcióvektor nagysága egyenesen arányos a vezetékben 
folyó I áram erősségével, a vezetékszakasz hosszával és a fi 
szög sinusával, és fordítottan arányos az r távolság 
négyzetével. dB=k*((dl*I*sin φ*ρ)/r2) 
Végtelen hosszú egyenes vezető tere: 
H=I/(2*π*r),vagy: dH=(I/4π)*((dl*sin φ)/r2) 
Lorentz erőtörvénye: Az elektromos töltésre ható eredő 
elktromos és mágneses erő, amely a töltés q nagyságától és 
mozgásától (v sebességétől), valamint az elektromágneses 
mezo E-elektr. térerősség-, és B- mágneses 
indukcióvektoraitól függ. 
F=q*v*B ; F=I*l*B (Rajz! párh.B indukció vonalak) 
Ampere törvénye: 
F=µo*l*((I1*I2)/2*π*R) (Rajz!: két befelé mutató 
áramirányú vezető, köztük r távolság, F ható erők) 
Szuperpozíció alkalmazása mágneses tereknél: 
Gerjesztési törvény ált.alakja, és szolenoid 
számítás: Kimondja, hogy a mozgó elektromos 
töltések(áramok) és az időben változó elektromos mezők 
mágneses mezőt hoznak létre. 

Ált. alak: gHdl=θ; θ=∑Hi*li 

Szolenoid tekercsre: H=(N*I)/l 
Mágneskörök méretezése: 
H=Bo/µo;  B1=τ*Bo ?H1; Φ1=Φ2 (B1*A1=B2*A2) ?B2; ?H2; 
lo,l1,l2; θ=Ho*lo+H1*l1+H2*l2 
Mágneses Ohm törvény: 
R=l/(µ*A) 
Mágnesezési görbe,és jellegzetes pontjai: 
Rajz!:xteng-H,yteng-B ;µ=B/H, Paramágnes µr=1 
Diamágnes µr<1, Ferromágnes µr>>1 
Br-remanens v. visszamaradó mágnesesség 
Hc-koercitív erő 

Indukció törvénye: Az elektromágneses indukció azon 
elektromágneses jelenségek gyűjtoneve, amelyek során a 
változó mágneses mező elektromos mezőt hoz létre 
(indukál) 
Nyugalmi, -és mozgási indukció: Az elektromágneses 
indukciónak két fajtája van: A nyugalmi, ahol a mágneses 
mező időbeli változásának, és a mozgási indukció, ahol a 
vizsgált áramkör mozgatásának a következménye az 
indukált fesz. Mozg: Az indukált fesz. =az időegység alatt 
metszett erővonalak számával. Ind. tv: ha egy zárt ák.-ben 
megváltozik az ák. által körülfogott mágneses erővonalak 
száma akkor abban fesz indukálódik Nyugalmi: a létrejövő 
indukált elektromos mező forrásmentes és örvényes, 
önmagukban záródó erővonalak jellemzik, melyek 
mindegyike időben változó mágneses fluxust vesz körül.  
Gerjesztési törvény általános alakja: Kimondja, hogy 
a mozgó elektromos töltések(áramok) és az időben változó 
elektromos mezők mágneses mezőt hoznak létre. Ált.alak: 
∑ i=0→n Hi*li=θ=N*I 
Maxwell egyenletei: 
I.(Gauss tétele, Az elektromos mező forrástörvénye) 
Kimondja, hogy az elektromos töltések maguk körül 
elektromos mezőt keltenek, és ennek a forráserősségét a 
töltések egyértelműen meghatározzák, és ez fordítva is 
igaz. 

(A)g D dA=(V)∫ ρ dV 

II.(Faraday indukciós törv-e) Kimondja,hogy az idoben 
változó mágneses mezo örvényes elektromos mezot kelt, és 
ennek örvényerősségét a mágneses mezo fluxusváltozási 
sebessége határozza meg. Továbbá megadja az N menetű 
tekercs belsejében változó fi mágneses fluxus keltette 
indukált elektromotoros erőt. 

(l)g E dl= -(d/dt) (A)∫ B dA 

III. Kimondja, hogy a mágneses mező forrásmentes, a 
mágneses forráserősség bármely zárt felületre nulla. Ez 
abból következik, hogy a mágneses indukcióvonalak 
mindig zártak, ha a zárt felület belsejéből egy 
indukcióvonal kilép, akkor az valahol máshol a felületen át 
be is lép annak belsejébe. 

(A)g B dA=0 

IV.(Ampere-féle gerjesztési törv.) Kimondja, hogy a mozgó 
elektromos töltések (áramok) és az időben változó 
elektromos mezők mágneses mezőt hoznak létre, amelynek 
mágneses örvényerőségét az elektromos áramok 
határozzák meg. 

(l)g Hdl= (A)∫ (j+(dD/dt)) dA 


