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I. Elektromos 
alapjelenségek

1. ELEKTROSZTATIKAI JELENSÉGEK 

Elektromos állapot

A sztatikus elektromosság jelenségeivel nap mint nap találkozhatunk. 
Ez a találkozás néha mulatságos: frissen szárított hajunk hosszabb hajszálai 
égnek állnak. Ugyanezt észlelheti a műanyag csúszdán lecsúszó kisgyerek is. 
Máskor kellemetlen élményünk lehet: ha felállunk egy műanyag székről, 
vagy ha az autó kilincséhez érünk kiszállás közben, gyenge áramütést, szik
rapattogást érzünk.
Gyúlékony anyag környezetében a szikra balesetveszélyt is jelenthet.
Ezeket az érdekes jelenségeket érdemes módszeresen megvizsgálni.

1. kísérlet 2. kísérlet
Műanyag vonalzót dörzsölj meg száraz papírral 
vagy szőrmével! Közelítsd az így előkészített vo
nalzót az asztalon fekvő apró papírdarabokhoz 
vagy osztálytársad hajához!
 Tapasztalat:  A vonalzó magához vonzza a papír 
darabokat és a száraz hajat.

Néhány centiméteres vattadarabokkal még látvá
nyosabb a jelenség; meglepően nagy távolságról is 
odarepülnek a vonalzóhoz. 

Különleges bűvészmutatványnak is beillik a követ
kező kísérlet.
Egy csapból vékonyan csordogáló vízsugarat el 
hajlítunk egy megdörzsölt műanyag csővel.
Közelítsdtávolítsd a megdörzsölt csövet! Figyeld 
meg a vízsugár elhajlásának változását!

Az elvégzett kísérletekben a különböző minőségű anyagok összedörzsöléssel elektromos állapotba kerültek; 
feltöltődtek. Ebben az állapotban magukhoz vonzzák a közelükben lévő kisebb tömegű tárgyakat.
Részletesebben vizsgálhatjuk az elektromos állapotot a fizikaszertár eszközeinek segítségével: forgóállványos 
műanyag rúd, üvegrúd, selyemfonálon függő kisméretű habszivacsból készült inga, bőrdarab, szőrmedarab.

3–4. kísérlet

Szőrmével megdörzsölt műanyag rúddal közelítünk a habszivacs ingához.
 Tapasztalat:  Az inga kitérül a rúd irányába.

Bőrrel megdörzsölt üvegrúddal közelítünk az ingához.
Ugyanazt tapasztaljuk, mint az előző kísérletben.
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Jó, ha tudod

Az inga kitérését azzal magyarázzuk, hogy a megdörzsölt műanyag, illetve üvegrúd erőt fejt ki az ingára. A jelen
séget okozó erő neve: elektrosztatikus erő. Az elektrosztatikus erő eddigi kísérleteinkben vonzóerő volt.

5. kísérlet 6. kísérlet
Dörzsöljük meg szőrmével a forgóállványos mű
anyag rudat, bőrrel az üvegrudat. A feltöltött mű
anyag rudat helyezzük a tengelyre, és közelítsük 
hozzá a feltöltött üvegrudat.
 Tapasztalat:  A mű 
anyag rúd elfordul 
az üvegrúd felé. 

Szőrmével dörzsöljünk meg két műanyag rudat. 
Az egyiket helyezzük a tengelyre, és közelítsünk 
hozzá a másikkal.
 Tapasztalat:  A tenge
lyezett rúd elfordul a 
közelítő másik rúddal 
ellentétes irányban.

Az üvegrúd és a műanyag rúd között elektrosztatikus vonzóerő lépett fel. A két műanyag rúd között elektroszta
tikus taszítóerő lépett fel. Az elektrosztatikus erő tehát vonzóerő és taszítóerő is lehet, tehát kétféle elektromos 
állapot létezik. A tapasztalat szerint azonos elektromos állapotú testek között taszítóerő, különböző elektro-
mos állapotú testek között vonzóerő lép fel. 

Az elektromos töltés, az elektromos mező

A tapasztalt jelenségeket a testben jelen lévő elektromos töltéseknek tulajdonítjuk.
A töltés jele: Q, mértékegysége a coulomb (ejtsd: kulomb), jele: C.

1 C elképzelhetetlenül nagy mennyiségű töltést jelent. 6,25 trillió elektron töltésének összege 1 C. Kísérleteink
ben ennek csak töredéke fordul elő. Ha sikerülne két testre 1–1 C nagyságú töltést vinni, akkor azok még 30 km 
távolságból is 10 N nagyságú erővel hatnának egymásra.  

Két töltés között fellépő elektrosztatikus erőt a köztük kialakuló elektromos mező közvetíti. A töltések körül ki
alakuló teret elektromos mezőnek vagy elektromos térnek nevezzük. 
A fizikának a nyugvó elektromos töltésekkel foglakozó fejezete az elektrosztatika.
A kétféle elektromos állapotot kétféle elektromos töltés okozza, melyeket pozitívnak, illetve negatívnak nevezünk.
Megállapodás szerint a bőrrel dörzsölt üveget pozitív töltésűnek, a szőrmével dörzsölt műanyagot negatív töltésű 
nek nevezzük. A műanyag rúd és a szőrme összedörzsölés előtt töltetlen; azt is mondjuk, hogy semleges töltésű.

7. kísérlet

Állítsunk forgóállványra szőrmével megdörzsölt műanyag rudat!
 Tapasztalat:  A forgóállványra helyezett, feltöltött műanyag 
rúdra vonzóerőt fejt ki az a szőrme, amellyel feltöltöttük.
Dörzsöléskor a rúd és a szőrme ellentétes töltésűek lettek, tehát 
egymást töltötték fel.

A tapasztalat szerint összedörzsöléstől a két test töltésének összege nem változik!
Elektromos töltések dörzsöléskor nem keletkeznek. Összedörzsölés előtt mindkét testben azonos mennyiségű 
pozitív és negatív töltés van. Dörzsöléskor töltések kerülnek át egyik testről a másikra. A jelenséget töltésszétvá
lasztásnak nevezzük.
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Nézz utána!

Kérdések, feladatok

Elektromos állapot megszűnése, szikrakisülés 

Jó, ha tudod
Elektromos jelenségek a légkör
ben 
A felhőket mozgásban lévő víz
cseppek alkotják, melyek a leve 
gővel súrlódva elektromos álla
potba kerülnek.
A zivatarok idején keletkező 
villámokat a felhők elektromos 
töltésének föld felé történő ki
sülése okozza.

Összefoglalás

Ha különböző előjelű töltéssel ellátott testek közel kerülnek egymás
hoz, akkor hirtelen elektromos ív, szikra jelenik meg. A szikrakisülés 
következtében a felhalmozott töltések mennyisége csökken; a szikra 
gyorsan megszűnik. Ezt tapasztaljuk, ha műanyag padlón gyaloglás 
után fémtárgyat érintünk meg, vagy mozgás közben feltöltődött autó 
karosszériájához nyúlunk. Gyúlékony gáz jelenlétében ez a szikra ve
szélyes is lehet. Elektronikus eszközökben is okozhatnak kárt a fel
töltődést követő jelenségek. Ez ellen úgy védekeznek, hogy megfelelő 
anyagok alkalmazásával megelőzik az elektrosztatikus feltöltődést, vagy 
a keletkezett töltéseket elvezetik (védőföldelés). A körülöttünk történő 
töltésszétválasztás és töltéskiegyenlítődés azonban legtöbbször észrevétlenül történik: a ceruzahegy és a papír, 
vagy a talpunk és a föld között. Töltéskiegyenlítődés megtörténhet a feltöltött test és a levegő között is.

A lecke 5. és 6. kísérletében olyan esetekben tapasz
taltunk erőhatást, melyekben előzetesen mind 
két testre töltést vittünk. Az elektrosztatikus erőt 
ilyenkor a töltések közötti erőhatással magya
rázhatjuk. Az ezt megelőzően leírt kísérletekben 
látszólag csoda történt: olyankor is tapasztaltunk 
erőhatást, amikor az egyik test (illetve a vízsugár) 
elektromosan töltetlen volt. Nézz utána annak, 
hogy ilyen esetekben milyen módon alakul ki  
a vonzóerő!

Bizonyos testek dörzsölés hatására elektromos állapotba kerülnek, feltöltődnek.
A feltöltődött testek kisebb tárgyakat, papírdarabokat magukhoz vonzanak.
Az elektromos állapotot töltések okozzák.
Kétféle töltés van: pozitív és negatív.
Az azonos előjelű töltések között taszítóerő, az ellentétes előjelű töltések között vonzóerő lép fel.
Az elektromos töltés jele: Q. Mértékegysége: coulomb, melynek jele: C.
A töltések körül kialakuló erőteret elektromos mezőnek nevezzük.
Az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.

1. Milyen elektrosztatikus jelenségekkel találkozhatunk a hétköznapokban?
2. Vonzás vagy taszítás jön létre

a) a szőrmével megdörzsölt műanyag rúd és a szőrme,
b) a két feltöltött üvegrúd között?

3. Ha bőrrel megdörzsölünk egy üvegrudat, akkor mindkét test feltöltődik. Mit tudunk mondani töltésük 
előjeléről és nagyságáról?
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ÜVEGRÚD

MŰANYAG RÚD

FÉMRÚD

BŐR

SZŐR

SZÖVET

2. ATOMOK, ELEKTRONOK, VEZETŐK, SZIGETELŐK

Mi a magyarázata egy test pozitív vagy negatív tölté
sének?
Tudjuk, hogy minden test parányi részecskékből, ato-
mokból áll. Meghökkentő lehet hallani, hogy jelenleg 
mintegy 115 elem ismeretes, amelyek közül egyesek, 
az igen nagy rendszámúak, csak mesterségesen állítha
tók elő, és rendkívül bomlékonyak. Az atomok is ösz
szetettek: pozitív töltésű atommagból és az atommag 
körül mozgó negatív töltésű elektronokból állnak. 
Az atommag pozitív töltésű protonokból és semle-
ges neutronokból áll.
Egyegy atomban a protonok és elektronok száma 
egyenlő, ezért az atom elektromosan semleges.
Ha szőrmével megdörzsöljük a műanyag rudat, a szőr
me számos elektront elenged, átad a műanyag rúdnak. 
A szőrme így pozitív, a rúd negatív töltésűvé válik.  
Az egyik testen dörzsöléssel keletkezett elektrontöbb
let okozza a test negatív töltését, illetve a másikon lét
rejövő elektronhiány okozza a pozitív töltést.

Vezetők, szigetelők

1. kísérlet
Próbáljunk meg egy fémrudat dörzsöléssel elekt
romos állapotba hozni!
 Tapasztalat:  Csak akkor sikerül, ha a fémet koráb
ban műanyag nyéllel láttuk el.

A feltöltődött fémrúdhoz kézzel hozzáérve, az azonnal 
elveszíti a töltését.
A feltöltött műanyag vagy üvegrúd nem így „viselke
dik”: elektromos állapotban marad akkor is, ha egy 
ponton megérintjük. 
A fémekben a töltések elmozdulhatnak, a műanyagban 
és üvegben nem.
Az anyagokat elektromos vezetés szempontjából  
vezetőkre és szigetelőkre osztjuk.

A szigetelők elektronjai nem mozdulnak el könnyen. Szigetelő anyag pl.: műanyag, üveg, porcelán, gumi, szá
raz textil, száraz fa. „Tökéletes” szigetelő nem létezik, mert minden szigetelőanyaghoz lehet találni elegendően 
erős elektromos mezőt, ami már képes elmozdítani az elektronjait.
Vezetőkben az elektronok könnyen elmozdulnak. Ilyenek például a fémek, a sós víz, a vizes fa.
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Érdekesség

Porcelánból készült 
alkatrészek szigetelnek 
az elektromos távveze
tékek és tartóoszlopuk 
között.

Elektromos szerelé
seknél használt fogók, 
csavarhúzók nyelét jól 
szigetelő műanyagból 
készítik.

Jó, ha tudod

A villásdugó és a konnektor fémből készült csatlakozói elektromosan ve
zetnek; töltésáramlást tesznek lehetővé a villásdugó és a konnektor között. 
A szigetelő műanyag burkolat megakadályozza a töltésáramlást a kezünk 
és az elektromos hálózat között.

Az elektromos állapot kimutatására szolgáló eszköz  
az elektroszkóp. 
 Működése:  Ha a töltetlen elektroszkóp gömbjéhez ne
gatív töltésű műanyag rudat érintünk, a rúdról negatív 
töltések, azaz elektronok vándorolnak át az elektro 
szkópra. Ilyenkor a fémállvány és a mutató is nega
tív töltésű lesz. Az egynemű töltések közötti taszítóerő  
hatására a mutató kitér: jelzi, hogy az elektroszkópon 
töltés van.

Az elektroszkóp mutatója akkor is kitér, ha a meg
dörzsölt műanyag rudat nem érintjük az elektrosz
kóphoz, hanem csak közelítjük hozzá.
A negatív töltésű műanyag rúd taszítóerőt fejt ki az 
elektroszkóp negatív töltésű elektronjaira. Ennek ha
tására megszűnik az elektroszkópban az elektronok 
egyenletes eloszlása. Az elektroszkóp gömbje elekt
ronhiányos, tehát pozitív töltésű, a mutató pedig ne
gatív töltésű lesz, ezért elektromos állapotot jelez.
A jelenség neve: elektromos megosztás. Elektro
mos megosztás során az elektroszkóp fémtestében 
az elektronok száma állandó, csak térbeli eloszlásuk 
változik.
Értelmezd a tankönyv 6. oldalán leírt kísérleteket az 
elektromos megosztás alapján!
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Kérdések, feladatok

Alumíniumgömb

Műanyag tető

Befőttes üveg

Alufólia csík

Drótszál

Gyertya

Alumíniumdrót

Alufólia csík

Miért pont az elektron a negatív töltésű?
A pozitív, illetve negatív töltés elnevezés egy amerikai 
tudóstól, Benjamin Franklintől (1706–1790) szárma
zik. Úgy gondolta, hogy csak egyféle mozgásra képes 
töltéstípus létezik; egy közvetlenül nem észlelhető, 
elektromos tulajdonságú folyadék. Ennek a folyadék
nak a többlete okozza a megdörzsölt üvegrúd pozitív 
elektromos állapotát, hiánya pedig a negatívot. Ezen 
az előjelválasztáson akkor sem változtattak, amikor 
kiderült, hogy a pozitív elektromos állapotot töltés 
hiány okozza, a negatívot pedig töltéstöbblet. Így lett 
az elektron negatív töltésű.

Összefoglalás

A testek elektromos állapota elektrontöblettel vagy elektronhiánnyal magyarázható.
Pozitív elektromos állapotú testekben a pozitív töltésű protonok vannak többségben, a negatív elektromos álla
potúakban a negatív töltésű elektronok.
Semleges állapot a kétféle töltés azonos száma esetén van.
Testek szoros érintkezésekor elektronok kerülhetnek át egyik testről a másikra.
Az anyagokat elektromos vezetés szempontjából vezetőkre és szigetelőkre osztjuk.
Vezetőkben a töltések könnyebben elmozdulhatnak, mint a szigetelőkben.

1. Milyen töltésű az a test, amelyben elektromos feltöltődés után több az elektron, mint a proton?
2. Szőrmével megdörzsöltünk egy műanyag rudat. Hasonlítsd össze a protonok és elektronok számát a

a) műanyag rúdban,
b) szőrmében!

3. Elektromossággal dolgozó munkások védőfelszerelésének része a gumikesztyű. Miért?
4. Készíts elektroszkópot egyszerű eszközökből!

Érdekesség
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az elektronok 
mozgásiránya

FÉMPÁLCA

3. MOZGÓ TÖLTÉSEK, AZ ELEKTROMOS ÁRAM
Tartós áramszünetekről szóló híradásokból tudjuk, hogy milyen súlyos zavarokat okozhat modern világunkban 
egy ilyen esemény. Elektromos árammal működnek a világító, fűtő, hűtőberendezéseink, közlekedési és telekom
munikációs eszközeink, számítógépeink, internetünk, háztartási gépeink, az ipar és kereskedelem gépei és így to
vább.  Ebben a leckében az elektromos árammal ismerkedünk.

1. kísérlet
Töltések mozgatása
Dörzsöléssel feltöltött műanyag rúddal vigyünk ne
gatív töltéseket az egyik elektroszkópra. Ekkor az 
elektroszkóp fémből készült részein elektrontöbblet 
alakul ki (a). Egy szigetelt nyelű fogóval megfogott 
fémrúd segítségével kössük össze ezt az elektroszkó
pot a töltetlen elektroszkóppal.
 Tapasztalat:  A töltött elektroszkóp mutatója a ko
rábbinál kisebb töltést jelez, az eddig töltetlen pedig 
töltést jelez (b).

Az összekötő fémrúdon át a töltött elektroszkóp többlettöltéseinek egy része átáramlott a másikra, tehát elekt-
ronok vándoroltak a fémrúdban.
A kísérletben az elektronok áramlását az okozta, hogy az elektroszkópok különböző mértékben voltak feltöltve.  
A két elektroszkóp töltése nagyon hamar kiegyenlítődött, ezért az elektronok áramlása rövid ideig tartott.

Áramkör, áramforrás

Az elemről működtetett izzó a bekapcsolás pillanatában azonnal világítani kezd. Ezek után meglepődünk,  
ha megtudjuk, hogy az elektronok rendezett mozgási sebessége ebben az áramkörben mindössze néhány  
cm/perc. 
Magyarázatként hasonlítsuk az elektronáramot a vízvezetékben áramló vízhez! A kerti csap megnyitása
kor a víz nagyon gyorsan kibuggyan a locsolócső végén – akkor is, ha hosszú a cső. A víz áramlási sebessége  
a csőben azonban ennél jóval kisebb: amíg egy vízcsepp a vízművektől hozzánk érkezik, addig esetleg több nap 
is eltelik.

A dörzsölési elektromossággal előállított áram nagyon gyenge 
és rövid ideig tartó jelenség.
Az az eszköz, amely képes a töltések áramlását tartósan fenn-
tartani, az áramforrás.

Az elem is áramforrás. Két kivezetését megkülönböztetjük: 
pozitív és negatív pólusnak nevezzük. A pozitív póluson tar
tós elektronhiány, a negatívon tartós elektrontöbblet áll fenn. 
Ha kivezetéseit egy izzón keresztül összekötjük, zárt áramkör  
keletkezik.

Jó, ha tudod
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Néhány eszköz üzemeltetése közben jellemző áram erősségérték:
− zsebszámológép: 1–5 mA; − vasaló: 2 A; − villanymozdony: 2000 A;
− vezetékes telefon: 10 mA; − villanybojler: 10 A; − alumíniumkohó: 60 000 A;
− izzólámpa: 0,1–0,6 A; − autók önindítója: 200–400 A; − villám: 5000 A–300 000 A.
− mikrohullámú sütő: 5–10 A;

Az áram iránya – megállapodás szerint – az áramforrás pozitív pólusa felől, a fogyasztón át a negatív pólus 
felé mutat. Ez a pozitív töltések mozgásiránya (lenne). Az áram irányának egyezményes megállapítása akkor tör
tént, amikor még nem tudták, hogy a fémekben a negatív töltésű elektronok mozgása jelenti az elektromos áramot.  
A fémekben a pozitív töltések nem mozognak. Az elektronok mozgásiránya pedig a negatív pólustól a pozitív pólus felé 
mutat. Így a fémekben a – megállapodás szerinti – áram iránya és az elektronok mozgásának iránya éppen ellentétes.

1 A az áram erőssége akkor, ha 1 s (másodperc jele: s) alatt 1 C töltés halad át a vezető keresztmetszetén. Gyakran 
használjuk még az amper ezredrészét, a milliampert; jele: mA. 1 A = 1000 mA.
Fémekben a mozgásra képes töltés az elektron. Ezek áramlása jelenti az elektromos áramot.

A töltések egyirányú, rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. 
Az elektromos áramerősség jele I, mértékegysége az amper, melynek jele A.
Az I elektromos áramerősség ahányszor nagyobb, annyiszor több Q töltés áramlik egy vezetőben adott t idő alatt. 
Az áram erőssége egyenesen arányos az időegység alatt átáramló töltés nagyságával. 
Matematikailag leírva:

Az elektromos áramerősség
jelekkel szavakkal mértékegységekkel

I t
Q= áramerősség = átáramlott töltés 1 amper (A) = 1 coulomb (C)

másodperc (s)eltelt idő

Érdekesség

Érdekesség

Áramerősség-mérés

Áramerősség

Az áram erősségét ampermérővel mérjük.

2. kísérlet

Egy áramforrást és egy izzót tartalmazó áramkörben áram 
erősséget mérünk.
Az ampermérőt úgy kell az áramkörbe iktatni, hogy a műsze
ren átfolyjon a mérendő áram. Ahol az áramerősséget mérni 
akarjuk, ott az áramkört megszakítjuk, és az összeköttetést az 
ampermérőn keresztül helyreállítjuk.
 Tapasztalat:  Az ábrán látható árammérő műszer mutatója 
alaphelyzetben középen áll, és a mért áram irányától függően 
tér ki jobbra vagy balra. Az ilyen műszer középállású. Léteznek 
szélső állású műszerek is. Ezek egy irányban tudnak kitérni; 
bekötésükkor ezt figyelembe kell venni!

Az emberi szíven áthaladó 1 mA erősségű áram már halálos lehet.
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Kérdések, feladatok

1

2 3

4

50
+ 2,5 A 5 A 25 A

1

2 3

4

50
+ 2,5 A 5 A 25 A

1

2 3

4

50
+ 2,5 A 5 A 25 A

Méréshatár

Összefoglalás

A töltések egyirányú, rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.
A fémekben az áram erőssége az egységnyi idő alatt átáramlott elektronok számával arányos.
Az áramerősség jele: I, mértékegysége az amper, jele: A.
Az áram iránya az áramforrások pozitív pólusától a negatív felé mutat.
Az áram erősségét ampermérővel mérjük.

1. A műszálas ruha levétele közben pattogó hangot hallunk. Miért?
2. Egy vezetőn adott idő alatt átáramló kétszer több töltés hányszor nagyobb áramerősséget jelent?
3. 200 mA méréshatárra beállított műszer mutatója a legnagyobb kitérés negyedénél áll. Mekkora a mért 

áramerősség?
4. Olvasd le a mérőműszerek által mutatott áramerősségértékeket!

I =  ................................................ I =  .......................................... I =  ............................................
5. Mi a jelentése az áramerősség és a (vezető keresztmetszetén) időegység alatt átáramlott elektronok száma 

közötti arányossági tényezőnek?

Egy árammérő műszert általában nagyon különböző 
erősségű áramok mérésére használjuk.
A mérés elvégzése előtt méréshatárt választunk.
A méréshatárnál nagyobb áram a műszert károsítja, 
ezért először mindig a vélhető legmagasabb mérés
határral kell mérni. A túl magas méréshatár beállítása 
esetén a mutatós műszer alig tér ki, ami a mérés pon
tosságának rovására megy; ilyenkor alacsonyabb mé
réshatárra kell váltani.

Jó, ha tudod

AndréMarie Ampère (ejtsd: amper, 1775–1836) francia fizikus, kémikus, és mate
matikus. Az elektromos áram keltette mágneses mezőt vizsgálta, és az elektromos 
áramok egymásra kifejtett hatását is ő fedezte fel. Róla nevezték el az elektromos 
áram SImértékegységét.
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4. ÁRAMKÖRÖK

A vezetékek szerepe: az elektromos áram megfelelő helyre vezetése. Anyaguk fém: általában réz vagy alu
mínium. Nagyobb áramerősség esetén nagyobb keresztmetszetű vezetéket alkalmaznak. Legtöbbször szigetelő 
burkolat borítja a vezetékeket. Az épületek áramköreinek vezetékei a falban haladnak, a kültéri vezetékeket osz
lopokra erősítik, vagy föld alatt vezetik a kábelt.
A kapcsolók az áramkör ki- és bekapcsolását végzik – az áramkör megszakításával és zárásával. Nyitott áram
körben nem folyik az áram.

Az áramkörök alkotórészei

Az áramkör áramforrása elektronokat mozgató „szivattyú”. Lehet egyenáramú vagy váltóáramú. Egyenáramú 
áramforrások: elemek, akkumulátorok, napelemek. Az egyenáramú áramforrás pozitív és negatív pólusa nem 
változik, ezért egyenáramú áramkörökben egy irányban folyik az áram. 

Egyenáramú áramforrások Váltakozó áramot szolgáltató 
generátor

A lakások elektromos hálózata 
váltakozó áramú

A fogyasztó az az eszköz, amin az áram valamilyen hatást kelt: világítóeszköz, melegítőeszköz, elektromos gép.
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Az egyszerű áramkör 

ELEKTROMOS
VEZETÉK

VEZETÉKEK
KAPCSOLÓDÁSA

IZZÓLÁMPA

NYITOTT
KAPCSOLÓ

ZÁRT
KAPCSOLÓ

ZSEBTELEP

RÚDELEM

BIZTOSÍTÓ

FOGYASZTÓ

FESZÜLTSÉG-
MÉRŐ

ÁRAMERŐSSÉG-
MÉRŐA

V

B

A

Áramköröket kapcsolási rajzokon ábrázolunk. A kapcsolási rajzokon egyszerűsített jelöléseket alkalmazunk, 
egyezményes áramköri jelekkel.

Jó, ha tudod

Áram csak zárt áramkörben folyik. A kapcsoló nyitásával megszakított nyitott 
áramkörben nem folyik áram. 

A vezetékek a valóságban sokszor girbegurbák. Áramköri rajzokon ezt nem 
vesszük figyelembe; egyenes vezetékeket, derékszögű elágazásokat és kanyarokat 
rajzolunk.
Az előző áramkör kapcsolási rajza a már megismert áramköri szimbólumokkal 
látható.

Az izzót foglalatban rögzítjük, amely az A és B pon
tokat az áramforrás sarkaival köti össze. Az izzóban 
ezen a pirossal jelölt úton folyik az áram.

Ha az izzó „kiég”, nem folyik áram. Ilyenkor az izzó
szálnál szakad meg az áramkör. 

A zsebizzó izzószála nagyon vékony; szabad szemmel 
nehéz észlelni, ha elszakad. Az ábrán látható mód
szerrel könnyű eldönteni a kérdést.

Aki ügyetlen, azzal megtörténhet, hogy a telep mind
két sarkát az izzó csavarmenetes felületéhez érintve 
előállítja az ábrán látható áramkört.
Kövesd végig az áram útját a zárt áramkörben! Mivel 
az izzón nem folyik áram, nem világít.
Az ábrán látható helyzet neve rövidzárlat. Rövidzárlat 
esetén az áramkörben erős áram folyik. Ez árt a telep
nek, hálózati áramkörökben pedig tüzet okozhat, ezért 
kerülendő.

A leggyakrabban használt szimbólumok:
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Kérdések, feladatok

IoIo I1

I2 

Egyszerű és elágazó áramkörök

Egyszerű áramkörökben az áram az áramforrás egyik pó-
lusától egyetlen úton juthat el az áramforrás másik pólu-
sáig. Az áramkör egyetlen zárt hurkot képez, nincs benne el
ágazás. Az ilyen áramkör vagy egyetlen fogyasztót, vagy több 
egymás után, sorosan kötött fogyasztót tartalmaz.

Mi történik, ha az egyik izzót kicsavarjuk, vagy kiég?

Elágazó áramkörökben az áram útját követve két vagy több zárt útvonalon keresztül juthatunk el az áram-
forrás egyik pólusától a másikig. Az ilyen áramkör tartalmaz csomópontokat, ahol az áram útja elágazik. Az 
első csomópont előtti szakaszt főágnak, az egyes fogyasztókat tartalmazó ágakat mellékágnak nevezzük. Kövesd 
végig az elektromos áram útját az áramkörben!

Két különböző útvonalon tudsz eljutni az áramforrás 
egyik pólusától a másikig.
Az áramkörben két csomópont található: B és E. Ezek 
között található a két mellékág. 
Az EHGB pontok közötti szakasz a főág, a két izzót eb
ben a körben párhuzamosan kapcsoltuk.

Összefoglalás

Az áramkörök fő alkotórészei:
 − az áramforrás, a fogyasztó, a vezetékek és a kapcsoló.

Áramköröket kapcsolási rajzokon ábrázolunk egyezményes áramköri jelekkel.
Az áramkörök lehetnek egyszerű (elágazás nélküli) áramkörök és elágazó áramkörök.

1. Mekk Elek, a minden feladatot elvállaló, de semmihez nem értő „ezermester” olyan áramkör építését vál
lalta, amely két kapcsoló bármelyikének zárásával bekapcsol egy izzót.
Összeállította a következő kapcsolást:
Készítsd el Mekk Elek áramkörének kapcsolási rajzát!  
Mi történik ebben az áramkörben, ha 
a) mindkét kapcsoló nyitva van,
b) ha csak az A van zárva,
c) csak a B van zárva,
d) mindkét kapcsoló zárva van?
Milyen állapotot állít elő mindkét kapcsoló zárása?

2. Készítsd el az első feladatnak megfelelő helyes kapcsolási rajzot!
3. Rajzold le áramköri jelekkel a következő áramköröket!
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1,5 V 1,5 V 1,5 V

5. FESZÜLTSÉG, FESZÜLTSÉGMÉRÉS

A feszültség mint töltésmozgató képesség

Zárt áramkörben az áramforrás töltéseket (elektronokat) mozgat a fogyasztón és a vezetékeken keresztül.  
Az elektronok azért mozognak, mert az áramforrás negatív pólusa taszítóerőt, a pozitív pólusa pedig vonzóerőt 
fejt ki rájuk. Mozgatóerő hiányában az elektronok lefékeződnének, mert a fogyasztó akadályozza a mozgásukat.  
Az áramforrás töltéseket mozgató képessége: az áramforrás feszültsége.
A feszültség jele: U. Mértékegysége a volt, melynek jele: V.
A volt ezredrésze a millivolt, jele: mV. 1000 mV = 1 V. A volt ezerszerese a kilovolt, jele: kV. 1 kV = 1000 V.

Egy zsebtelepben három rúdelem van ellentétes pólu
saikkal sorba kapcsolva. 

Sorba kapcsolt áramforrások feszültsége összeadódik.

Az egyes rúdelemek 
feszültsége: 1,5 V. 
A zsebtelepé: U = 4,5 V.

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy zsebrádiók, elemmel 
működő villanyborotvák, vérnyomásmérők üzemel
tetéséhez szükséges feszültséget több 1,5 Vos elem 
sorba kapcsolásával biztosítjuk. Az elemek készülékbe 
helyezésekor figyelni kell a helyes polaritásra.

Ha az egyező feszültségű elemeket azonos pólusaik
kal kötjük össze, akkor az elemeket párhuzamosan 
kapcsoltuk. A kapott telep feszültsége ugyanakkora,  

mint egyetlen ele
mé. Elemek párhu
zamos kapcsolását 
a gyakorlatban nem 
alkalmazzuk.

Az autó akkumulátorának 
feszültsége 12 V, 6 darab  
2 voltos cella. A hálózati feszültség 230 V (váltakozó feszültség).

A lemerült elemeket, a többször fel nem tölthető akku
mulátorokat csak kijelölt helyen szabad leadni.

Nézz utána!

Jó, ha tudod

Hány volt feszültséggel működik ez a készülék?

Mikroceruzaelem Ceruzaelem Zsebtelep 9 Vos telep Góliát elem

1,5 V 1,5 V 4,5 V 9 V 1,5 V
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Feszültséget mérünk

A feszültséget voltmérővel, más néven feszültségmérővel mérjük.

A feszültséget mindig az áramkör két kiválasztott pontja között mérjük. 
Ha a voltmérő két csatlakozóját az áramkör két pontjára csatlakoztatjuk, akkor 
ezen két pont közti feszültséget mérhetjük meg. A voltmérőnek az áramkörbe 
iktatásakor nem kell az áramkört megszakítani. 
Ha az áramforrás feszültségét akarjuk mérni, akkor az áramforrás két sarkára 
csatlakoztatjuk a voltmérőt, ha pedig egy fogyasztóét, akkor a fogyasztó két ki
vezetésére.
A voltmérőt a fogyasztóval párhuzamosan kötjük.

A méréshatár beállítása

A műszer károsodása nélkül rákapcsolható maximális feszültséget a méréshatárkapcsolóval kell beállítani. Mu
tatóval ellátott műszereknél a méréshatár a mutató legnagyobb kitéréséhez tartozó feszültség.

Méréskor a voltmérőt is a várható feszültségnél nagyobb méréshatárra kell állítani, és így elvégezni a mérést. Ha 
a műszer által jelzett érték a beállított méréshatárnál kisebb méréshatár alatt van, akkor érdemes erre a kisebb 
méréshatárra kapcsolva megismételni a mérést.
Mutatós műszereknél a voltmérő „+” kivezetését az áramforrás pozitív pólusa felé eső pontra kell csatlakoztatni.

Kérdések, feladatok

Összefoglalás

Az áramforrás töltéseket mozgató képessége az áramforrás feszültsége.
A feszültség jele: U, mértékegysége a volt (V).
Ellentétes pólusaikkal sorba kapcsolt áramforrások feszültsége összeadódik.
A feszültséget voltmérővel mérjük az áramkör két kiválasztott pontja között.
A feszültségmérőt a vizsgált áramforrás vagy a fogyasztó két kivezetésére kötjük.

1. Hány mVnak felel meg egy zsebtelep feszült sége?
2. A Combino villamosok 600 V feszültséggel működnek. Hány kVnak felel ez meg?
3. 12 V méréshatárra állított feszültségmérő a maximális kitérés 3

4
énél áll. Mekkora a mért feszültség?

–

–

– +

+

+

Alessandro Volta (1745–1827) olasz fizikus, róla 
nevezték el az elektromos feszültség mértékegységét. 
Megvizsgálta, hogy melyik kétkét fém alkalmazható 
leghatékonyabban az áramforrás két pólusaként. 
Kísérletei olyan szenzációnak számítottak, hogy 
1801ben még Napóleon is megnézte.

Jó, ha tudod
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