
8. A vezetékek elektromos ellenállása

a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban
és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektro-
mos készülékek csatlakozóvezetékei is. A következôkben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen
tényezôktôl függ a vezetékek elektromos ellenállása.

b) A melegítôkészülékek többségében kantálból
készült fûtôszál van. Áramkörbe iktatunk egy ilyen
anyagból készült huzaldarabot. Változtatjuk a huzal
hosszát, de minden más tényezôt változatlanul ha-
gyunk. Mindegyik esetben megmérjük a feszültséget
és a huzalon áthaladó áram erôsségét (1.8/1. ábra). E
két mennyiségbôl kiszámítjuk a huzal ellenállását. Az
egyik ilyen mérés- és számítássorozat eredményét a
következô táblázat mutatja.

A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy ha 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször na-
gyobb a vezeték hossza, akkor 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször nagyobb az ellenállása is;
vagyis ahányszor nagyobb a vezeték hossza, ugyanannyiszor nagyobb a vezeték el-
lenállása is. A vezeték hossza és ellenállása között egyenes arányosság van.

c) Különbözô keresztmetszetû, azonos hosszúságú kantálhuzalt iktatunk egymás
után az áramkörbe, változatlan feltételek mellett. Most is megmérjük a feszültséget és
a huzalon áthaladó áram erôsségét, majd e két mennyiségbôl kiszámítjuk a huzal el-
lenállását. A következô eredményeket kapjuk.

Azt látjuk, hogy ha 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször nagyobb a vezeték keresztmetsze-
te, akkor 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször kisebb a vezeték ellenállása; vagyis ahányszor
nagyobb a vezeték keresztmetszete, ugyanannyiszor kisebb a vezeték ellenállása. 
A vezeték keresztmetszete és ellenállása között fordított arányosság van.

d) Egyenlô hosszúságú, azonos keresztmetszetû, különbözô anyagú vezetékdara-
bokat iktatunk egymást követôen az áramkörbe. Az elôzôkhöz hasonlóan most is el-
végezzük a méréseket és a számításokat. A kapott eredményeket a következô táblá-
zat mutatja.

A vizsgált anyagok közül a kantálnak a legnagyobb, a réznek a legkisebb az ellen-
állása. A vezeték ellenállása függ a vezeték anyagától.

29

1.8/1. ÁBRA

A vezeték hossza (l) 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m

Ellenállás (R) 30 � 60 � 90 � 120 � 150 �

A vezeték keresztmetszete (A) 0,3 mm2 0,6 mm2 0,9 mm2 1,2 mm2 1,5 mm2

Ellenállás (R) 60 � 30 � 20 � 15 � 12 �

A vezeték anyaga kantál króm-nikkel volfrám alumínium réz

Ellenállás (R) 60 � 30 � 20 � 15 � 12 �
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e) Ha meghatározzuk, hogy mekkora az ellenállása ugyanakkora méretû kantál,
volfrám és réz vezetékdarabnak különbözô hômérsékleten, akkor a következô ered-
ményeket kapjuk. (A táblázat egy tizedesjegy pontossággal tartalmazza a vezetékda-
rabok ellenállását.)

Mindegyik fémhuzal esetében azt látjuk, hogy minél magasabb a vezeték hômér-
séklete, annál nagyobb az ellenállása. Hasonlót tapasztalunk más fémek ellenállásá-
nak vizsgálatakor is. A hômérséklet emelkedésével nô a fémek ellenállása.

Azt is megfigyelhetjük azonban, hogy nagy eltérés van az egyes fémek ellenállásá-
nak a változásában. A kantálhuzal ellenállása például alig változik, miközben a hômér-
séklete 20 °C-ról 1200 °C-ra emelkedik. A volfrám- és a rézhuzal ellenállása viszont
jelentôsen megnô ugyanekkora hômérséklet-változás közben.

Kivételes módon, a szén (grafit) ellenállása csökken a hômérséklet emelkedésével.
f) Összefoglalva tapasztalatainkat, megállapíthatjuk, hogy a vezeték ellenállása

– egyenesen arányos a vezeték hosszúságával,
– fordítottan arányos a vezeték keresztmetszetével,
– függ a vezeték anyagától és
– függ a vezeték hômérsékletétôl.

Kísérlet

1. Létesíts áramkört zsebtelepbôl, zsebizzó-
ból, vezetékekbôl és huzalellenállásból
(1.8/2. ábra)! Csökkentsd az érintkezô bal-
ra csúsztatásával az áramkörbe iktatott
huzalellenállás hosszát!
a) Miként változik az izzó fényereje?
b) Miként változik közben az izzón áthala-

dó áram erôssége?
2. Létesítsünk áramkört zsebtelepbôl, zsebiz-

zóból, karos ellenállásból és vezetékekbôl. A
karos ellenállás két szélsô kivezetése az el-
lenállás két végpontjához, a középsô kiveze-
tés a forgatható karhoz csatlakozik. Ezt a kart
olyan helyzetbe állítottuk, hogy az izzó csak
halványan világítson (1.8/3. ábra). Jobbra for-
gatjuk a kart. Ezáltal nô az izzó fényereje.
a) Miként változott az izzón áthaladó áram 

erôssége?
b) Miként változott a kar elforgatása révén

az ellenállás?

A vezeték hômérséklete (T) 20 °C 300 °C 600 °C 900 °C 1200 °C

A kantálhuzal ellenállása (R) 60 � 60,4 � 61,1 � 63,3 � 64,6 �

A volfrámhuzal ellenállása (R) 20 � 45,8 � 73,4 � 101,0 � 128,6 �

A rézhuzal ellenállása (R) 12 � 25,1 � 39,1 � 53,2 � 67,2 �

1.8/2. ÁBRA

1.8/3. ÁBRA
30

karos ellenállás
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3. A vázlatrajz a karos ellenállás szerkezetét mutatja.
Az A és a C pont között 100 � az ellenállás (1.8/4.
ábra). Ha az A és a B pont közé kapcsoljuk az
ellenállásmérô mûszert, akkor az 30 �-ot jelez.
Mekkora ellenállást mutat a mûszer, ha közben a
kart a C ponthoz forgatjuk?

Mérés

A számkijelzéses (digitális)
mûszerek többségével ellen-
állást is lehet mérni. Ehhez a
kapcsolót az ellenállás méré-
sére szolgáló részhez kell for-
dítanunk. A méréshez nem
kell külön áramforráshoz kap-
csolni a fogyasztót!
1. A zsebizzó két kivezetésé-

hez kapcsoltuk a mûszert.
A kijelzô 1,2 � ellenállást
mutatott (1.8/5. ábra).
a) Hasonlítsd össze ezt a

mérési eredményt azzal,
amelyet a feszültség és
az áramerôsség mérése
alapján számítottunk (7.
fejezet, 1.7/2. ábra)!

b) Mi az eltérés magyará-
zata?

2. Az autó fényszórójához készült izzólámpában két izzószál van: a távolsági és a tom-
pított fényû világításhoz. Megmértük az egyik izzószál ellenállását. A mûszer 3 �-ot
jelzett (1.8/6. ábra).
a) Miként változik meg ennek az izzószálnak az ellenállása akkor, ha a fényszóróba

helyezve világít az izzólámpa?
b) Ellenôrizd számítással az elôzô válaszodat! (Ha bekapcsoljuk az izzólámpát, ak-

kor 40 A erôsségû áram halad át rajta. Az áramforrás feszültsége 12 V.)

Feladatok

1. A hômérséklet az éjszakai 6 °C-ról délre 20 °C-ra emelkedik. Miként változik meg a
távvezeték két oszlop közötti szakaszának
a) a hosszúsága;
b) az ellenállása? 31

1.8/4. ÁBRA

1.8/5. ÁBRA 1.8/6. ÁBRA
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2. A 0,2 mm2 és a 0,6 mm2 keresztmetszetû vashuzalból egyenlô hosszúságú vezeték-
darabokat vágunk le. Hasonlítsd össze az ellenállásukat!

3. Az áramforráshoz kapcsoltunk egy nagy ellenállású vezetéket. Az áramerôsség 0,36 A.
Mekkora lesz az áramerôsség, ha – minden más változatlanul hagyása mellett – ezt
a vezetéket
a) háromszor akkora keresztmetszetû vezetékre cseréljük;
b) feleakkora keresztmetszetû vezetékre cseréljük?

4. Mekkora lesz a két darab 6-6 � ellenállású vezetékdarab együttes ellenállása akkor,
ha a két vezetéket
a) egymás után sorba kapcsolva összeforrasztjuk;
b) egymással párhuzamosan összefogjuk?

5. Miként lehetséges, hogy két különbözô keresztmetszetû, különbözô hosszúságú,
azonos hômérsékletû lágyvas huzalnak egyenlô az ellenállása?

9. A fogyasztók soros kapcsolása

a) A karácsonyfa izzólámpáit úgy kapcsoljuk
az áramkörbe, hogy a vezetéket nem ágaztat-
juk el (1.9/1. ábra). Az izzólámpák soros kap-
csolásban vannak az áramkörben. Ha bárme-
lyik izzót kicsavarjuk, akkor a többi izzó is kial-
szik. Az izzó kicsavarásakor ugyanis megsza-
kad az áramkör.

A következôkben azt vizsgáljuk meg, hogy
milyen összefüggéseket állapíthatunk meg a
sorosan kapcsolt fogyasztókon az áramerôs-
ségre, a feszültségre és az ellenállásra vonat-
kozóan.

b) A sorosan kapcsolt fogyasztókon áthaladó
áram erôssége

Sorosan kapcsoltunk az iskolai áramátalakí-
tó törpefeszültségû kivezetéséhez egy 25 �-os
és egy 100 �-os huzalellenállást. Megmértük
az áramerôsséget az áramkör különbözô he-
lyein (1.9/2. ábra). A mérést más feszültségû
áramforrással is megismételtük. A következô
eredményeket kaptuk.1.9/2. ÁBRA

1.9/1. ÁBRA

32
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Hasonlót tapasztalunk más sorba kapcsolt fogyasztók esetében is. A sorosan kap-
csolt fogyasztóknál az áramkörben mindenütt ugyanakkora az áramerôsség.

I1 = I2 = I3

Ez abból adódik, hogy az elektronok áramlásának csak egyetlen útja van, így azo-
nos idô alatt mindegyik fogyasztón ugyanannyi elektron haladhat át.

c) Feszültség a sorba kapcsolt fogyasz-
tók végpontjai között

Megmértük a feszültséget az elôzô két hu-
zalellenállás két-két kivezetése és az áram-
forrás sarkai között (1.9/3. ábra). Ezután az
áramátalakító más feszültségû kivezetései-
hez csatlakoztattuk a két sorosan kapcsolt
huzalellenállást, és megismételtük a mérést.
A következô eredményeket kaptuk.

Hasonló összefüggést tapasztalunk más sorba kapcsolt fogyasztók esetében is. 
A sorba kapcsolt fogyasztók végpontjai között mért feszültségek összege egyen-
lô az áramforrás sarkai között mért feszültséggel.

U = U1 + U2

d) Az eredô ellenállás
Áramforrás nélkül kapcsoljuk sorba a 25 �-os és a

100 �-os huzalellenállást. Az ellenállásmérô mûszert a
két szélsô ponthoz kapcsoljuk (1.9/4. ábra). Így a két
huzalellenállás „együttes” ellenállását olvashatjuk le a
mûszerrôl. A mûszer 125 � ellenállást mutat. A sorba
kapcsolt két (25 �-os és a 100 �-os) ellenállást egyet-
len (125 �-os) ellenállással is lehet helyettesíteni. Ezt a
helyettesítô ellenállást eredô ellenállásnak nevezzük.

Feszültség (U) 4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

Áramerôsség (I1) 0,032 A 0,064 A 0,096 A 0,128 A 0,160 A

Áramerôsség (I2) 0,032 A 0,064 A 0,096 A 0,128 A 0,160 A

Áramerôsség (I3) 0,032 A 0,064 A 0,096 A 0,128 A 0,160 A

1.9/3. ÁBRA

1.9/4. ÁBRA

Feszültség az áramforrás sarkai között (U) 4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

Feszültség a 25 �-os huzalellenállás
két végpontja között (U1)

0,8 V 1,6 V 2,4 V 3,2 V

Feszültség a 100 �-os huzalellenállás
két végpontja között (U2)

3,2 V 6,4 V 9,6 V 12,8 V 16 V

4 V

33
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Méréseket végeztünk (a rádiótechnikában alkalmazott) más huzalellenállásokkal is.
A kapott eredményeket a következô táblázat mutatja.

Mindegyik esetben azt látjuk, hogy az eredô ellenállás egyenlô a sorosan kapcsolt
ellenállások összegével.

R = R1 + R2

Ez abból adódik, hogy soros kapcsolás esetén nagyobb a vezetékek együttes
hosszúsága, mint külön-külön. Ha pedig hosszabb a vezeték, akkor nagyobb az ellen-
állás.

Kísérletek

1.Létesíts áramkört zsebtelepbôl, zsebizzóból és vezetékekbôl! Iktass az áramkörbe
egy második, majd egy harmadik zsebizzót, az elôzôvel soros kapcsolásban!
a) Figyeld meg, miként változik az izzók

fényereje!
b) Adj magyarázatot a tapasztaltakra!

2. Létesíts áramkört zsebtelepbôl, zsebiz-
zóból, változtatható ellenállásból és
vezetékekbôl (1.9/5. ábra)! Mérd meg az
áramerôsséget és a zsebizzó két kiveze-
tése közötti feszültséget, miközben vál-
toztatod az ellenállást!
a) Mit tapasztalsz?
b) Adj magyarázatot a tapasztaltakra!

Feladatok

1. Készítsd el annak az áramkörnek a kapcsolási rajzát, amelyben zsebtelep, elektro-
mos motor, változtatható ellenállás, kapcsoló és vezeték van! A motor és az ellen-
állás soros kapcsolásban legyen az áramkörben!

2. Sorosan kapcsoljuk az áramkörbe a kerékpárlámpa izzóját és a zsebizzót. A kerék-
párizzón áthaladó áram erôssége 0,08 A.
a) Mekkora áramerôsséget mérhetünk a zsebizzón?
b) Miként változik meg az áramerôsség, ha még egy zsebizzót iktatunk az áramkör-

be, az elôzôekkel sorba kapcsolva?

3. Tanulmányozd a kapcsolási rajzot (1.9/6. ábra), majd válaszolj a következô kérdé-
sekre!
a) Mekkora az áramforrás feszültsége?
b) Hasonlítsd össze a huzalellenállás és az izzólámpa ellenállását!

34

Egyik ellenállás (R1) 25 � 33 � 47 � 47 � 100 �

Másik ellenállás (R2) 100 � 100 � 100 � 33 � 1000 �

Eredô ellenállás (R) 125 � 133 � 147 � 80 � 1100 �

1.9/5. ÁBRA
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c) Hasonlítsd össze a huzalellenálláson és az  izzó-
lámpán áthaladó áram erôsségét!

4. A 9 V feszültségû áramforráshoz sorba kapcsolunk
két darab 56 �-os ellenállást.
a) Mekkora lesz az eredô ellenállás?
b) Mekkora feszültséget mérhetünk külön-külön a

két ellenállás végpontjai között?

5. A karácsonyfán 18 darab 65 � ellenállású izzó van so-
ros kapcsolásban. Az áramforrás feszültsége 230 V.
a) Mekkora az izzólámpák eredô ellenállása?
b) Mekkora a feszültség egy izzólámpa két kivezeté-

se között?
c) Mekkora az áramerôsség az áramkörben?

10. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása

a) A csillárban levô izzólám-
pák párhuzamos kapcsolás-
ban vannak az áramkörben
(1.10/1. ábra). Párhuzamos
kapcsolás esetén két vagy
több fogyasztót úgy kapcso-
lunk az áramkörbe, hogy a ve-
zetékeket elágaztatjuk az
egyes fogyasztók felé, majd a
fogyasztók másik oldalán újra
egyesítjük a vezetékeket.

Az áramforrás és a vezeté-
kek elágazása közötti veze-
tékrészt fôágnak, a két elága-
zás közötti szakaszokat mellékágaknak nevezzük
(1.10/2. ábra). Ha kicsavarjuk az egyik izzólámpát, a
többi izzólámpa továbbra is világít; rajtuk keresztül az
áramkör zárt marad.

A következôkben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen
összefüggéseket állapíthatunk meg a párhuzamosan
kapcsolt fogyasztókon a különbözô mennyiségekre vo-
natkozóan.

b) Feszültség a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók
végpontjai között

Párhuzamosan kapcsoltunk az iskolai áramátalakító
törpefeszültségû kivezetéséhez egy 25 �-os és egy
100 �-os huzalellenállást. Megmértük a feszültséget az
áramforrás két kivezetése között és a huzalellenállások
két-két végpontja között (1.10/3. ábra). A mérést más
feszültségû áramforrással is megismételtük. A követke-
zô eredményeket kaptuk. 35

1.9/6. ÁBRA

1.10/1. ÁBRA

1.10/3. ÁBRA

1.10/2. ÁBRA
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Hasonlót tapasztalunk más, párhuzamosan kapcsolt fogyasztók esetében is. A pár-
huzamosan kapcsolt fogyasztók végpontjai között mért feszültség egyenlô az
áramforrás sarkai között mért feszültséggel.

U = U1 = U2

Ez természetes is, ha arra gondolunk, hogy a fogyasztók végpontjai közvetlen kap-
csolatban vannak az áramforrás sarkaival.

c) A párhuzamosan kapcsolt fogyasztókon áthaladó áram erôssége

Megmértük, hogy mekkora az áramerôsség a két
mellékágban, illetve a fôágban (1.10/4. ábra). Ezután az
áramátalakító más feszültségû kivezetéseihez csatla-
koztattuk a két párhuzamosan kapcsolt huzalellenállást,
és megismételtük a mérést. A következô eredményeket
kaptuk.

Hasonlót tapasztalunk más fogyasztók esetében is. A mellékágakban az
áramerôsségek összege egyenlô a fôágban mért áramerôsséggel.

I = I1 + I2

Ez abból adódik, hogy a mellékágak keresztmetszetén összesen ugyanannyi elekt-
ron halad át azonos idô alatt, mint a fôág keresztmetszetén.

d) Az eredô ellenállás
Áramforrás nélkül kapcsoljuk párhuzamosan a 25 �-os és a 100 �-os huzalellenál-

lást. Az ellenállásmérô mûszert a két elágazási ponthoz kapcsoljuk (1.10/5. ábra). Így36

Feszültség az áramforrás sarkai között (U) 4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

Feszültség a 25 �-os huzalellenállás
két végpontja között (U1 )

4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

Feszültség a 100 �-os huzalellenállás
két végpontja között (U2)

4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

1.10/4. ÁBRA

Feszültség (U) 4 V 8 V 12 V 16 V 20 V

Áramerôsség a 25 �-os mellékágban (I1) 0,16 A 0,32 A 0,48 A 0,64 A 0,80 A

Áramerôsség a 100 �-os mellékágban (I2) 0,04 A 0,08 A 0,12 A 0,16 A 0,20 A

Áramerôsség a fôágban (I) 0,20 A 0,40 A 0,60 A 0,80 A 1,00 A
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a mûszerrôl a két huzalellenállás „együttes” ellenállását
olvashatjuk le. A mûszer 20 � ellenállást mutat. Érde-
kes, hogy az eredô ellenállás (20 �) kisebb, mint a pár-
huzamosan összekapcsolt 25 �, illetve 100 �.

Méréseket végeztünk (a rádiótechnikában alkalma-
zott) más huzalellenállásokkal is. A kapott eredménye-
ket a következô táblázat mutatja. (Az utolsó négy osz-
lopban az eredô ellenállások egészekre kerekített érté-
kek.)

Mindegyik esetben azt tapasztaltuk, hogy az eredô ellenállása kisebb, mint az
összekapcsolt ellenállások bármelyike.

R < R1 R < R2

Ez természetes is, ha arra gondolunk, hogy párhuzamos kapcsolás esetén nagyobb
a vezetékek együttes keresztmetszete, mint külön-külön. Ha pedig nagyobb a kereszt-
metszet, akkor kisebb az ellenállás.

Kísérletek

1. Létesíts áramkört zsebtelepbôl, zsebizzóból, vezetékekbôl és áramerôsség-mérô-
bôl! Iktass az áramkörbe egy második, majd egy harmadik zsebizzót, az elôzôvel
párhuzamos kapcsolásban! Figyeld meg, miként változik az áramerôsség!

2. Állíts össze áramkört zsebtelepbôl, zsebizzóból, karácsonyfaizzóból és vezetékek-
bôl! A két izzó párhuzamos kapcsolásban legyen az áramkörben! Mérd meg a két
mellékágban és a fôágban az áramerôsséget!

Olvasnivaló

A lakás elektromos hálózata

A lakásban levô elektromos hálózathoz párhuzamos kapcsolásban csatlakoztatjuk az izzó-
lámpákat, a vasalót, a rádiót, a televíziót, a mosógépet és a többi elektromos készüléket. Ha
valamelyiket ezek közül kikapcsoljuk, a többi tovább mûködik. Az egyik fôágban van a
fogyasztásmérô („villanyóra”) és a biztosító. Ha sok fogyasztó van a lakásban, akkor a mel-
lékágakban is alkalmaznak biztosítót.

Párhuzamosan kapcsolt motorok a mozdonyban

A MÁV és a GYSEV vonalain közlekedô V43 típusú villanymozdonynak négy tengelye
van. Két-két tengely fölött középen egy-egy villanymotor van. A két motor párhuzamos 37

1.10/5. ÁBRA

Egyik ellenállás (R1) 25 � 33 � 47 � 47 � 100 �

Másik ellenállás (R2) 100 � 100 � 100 � 33 � 1000 �

Eredô ellenállás (R) 20 � 25 � 32 � 19 � 91 �
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kapcsolásban van az áramkörben. A MÁV V63-as vil-
lanymozdonyának hat tengelye van (1.10/6. ábra).
Mindegyik tengelyt egy-egy villanymotor hajtja. A hat
motor párhuzamos kapcsolásban mûködik.

Feladatok

1. Van olyan írásvetítô, amelynek az izzólámpája csak akkor világít, ha a ventilátor 
(a motor) már mûködik. A motor viszont akkor is mûködik, ha az izzó nem világít. Az
írásvetítôn két kapcsoló van. Készítsd el az adott feltételeknek megfelelô kapcsolá-
si rajzot!

2. A kapcsolási rajz az autó irányjelzôjét ábrázolja (1.10/7. ábra). Jelöld a táblázatban,
hogy melyik izzólámpa világít, illetve nem világít a kapcsoló bal oldali, középsô, il-
letve jobb oldali állásában!

3. Párhuzamosan kapcsoljuk az áramkörbe a kerékpárlámpa izzóját és a zsebizzót. 
A kerékpárizzó két kivezetése között mért feszültség 4,2 V.
a) Mekkora feszültséget mérhetünk a zsebizzó két kivezetése között?
b) Mennyi az áramforrás feszültsége?

4. Tanulmányozd a kapcsolási rajzot (1.10/8. ábra), és válaszolj a következô kérdésekre!
a) Mekkora a fôágban folyó áram erôssége?
b) Hasonlítsd össze a huzalellenállás és az izzólámpa ellenállását!
c) Hasonlítsd össze a huzalellenállás és az izzólámpa két kivezetése között mért fe-

szültséget!

5. A csillárban öt azonos méretezésû izzólámpa van. Mindegyiken 0,26 A erôsségû
áram halad át. A hálózati áramforrás feszültsége 230 V.
a) Mekkora az áramerôsség a fôágban?
b) Mekkora az öt izzólámpa eredô ellenállása?38

1.10/6. ÁBRA

A kapcsoló
állása

Izzólámpa

A B C D

bal

közép

jobb

1.10/7. ÁBRA
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