
Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük. 

Elektromos mezőben az 

elektromos töltésekre erő hat.  

Az erő hatására az elektromos 

töltések elmozdulnak, a mező 

munkát végez.  

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását 

elektromos áramnak nevezzük. 

töltések mozgása.wmv


Állandó elektromos áramot áramkörrel hozunk létre, 

amelynek fő részei: az áramforrás, a vezető, a 

fogyasztó és a kapcsoló.  



elektromos csengő: 

izzólámpa: 

elektromotor: 

ellenállás: 

vezeték: 

elem: 

zsebtelep: 

hálózati áramforrás: 

Kapcsolók: 



 

 

 Töltéshordozó: Olyan anyagi részecske, amely elektromos 

töltéssel rendelkezik és elektromos erőtérben többé 

kevésbé szabadon elmozdul. (elektronok, ionok) 

 Áramforrás: Olyan berendezés, amely tartósan képes 

elektromos áramot fenntartani. Pl. elem, akkumulátor, 

épületekben elektromos hálózat. 

 Fogyasztó: Olyan berendezés, amelyben az áram hatására 

olyan változás jön létre, amelyet valamilyen célra 

használunk. pl. lámpa, elektromos fűtőtest, elektromos 

motor, elektromos háztartási eszközök 

 

Áramkör építő 

áramkörépítő.jar


A vezető keresztmetszetén átáramló 

töltés mennyisége egyenesen 

arányos az eltelt idővel. Q ~ t  

A két mennyiség hányadosa állandó, 

és alkalmas az elektromos áram 

erősségének jellemzésére. 

Áramerősség: A vezetőn átáramló töltésnek (Q) és 

átáramlás időtartamának (t) hányadosa.  Jele:I 
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A feszültséget voltmérővel mérjük. A 

voltmérőt a fogyasztóval párhuzamosan 

kötjük az áramkörbe, hogy a fogyasztón 

eső feszültség megegyezzen a voltmérő 

feszültségével. (áramkör építő) 

Az áramerősséget ampermérővel mérjük. 

Az ampermérőt a fogyasztóval sorosan 

kötjük az áramkörbe, hogy a fogyasztón 

átfolyó áram az ampermérőn is átfolyjon. 

áramkörépítő.jar


Ohm törvény: A fogyasztón átfolyó áram 

erőssége egyenesen arányos a fogyasztón eső 

feszültséggel. 𝑼~𝑰  →  
𝑼

𝑰
= á𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝ó 

A fogyasztón eső feszültség és a fogyasztón átfolyó áram 

hányadosa a fogyasztó ellenállása. Jele:R 
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A két mennyiség hányadosa állandó, a fogyasztóra jellemző 

fizikai mennyiség. Alkalmas a fogyasztó töltésáramlást 

akadályozó hatásának mennyiségi jellemzésére. 

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_hu.html


1. A vezető ellenállása egyenesen arányos a vezető hosszával:  

R ~ l 

2. A vezető ellenállása fordítottan arányos a vezető 

keresztmetszetével: R ~ 
1

𝐴
 

3. Az anyagi minőséggel változik az áramlásra képes elektronok 

száma és a vezető töltésáramlást akadályozó tulajdonsága is. 

Ezért a vezető ellenállása függ az anyagi minőségtől. Ezt a 

fajlagos ellenállás fejezi ki. 

A vezető ellenállása: 

 

ahol r a vezető fajlagos ellenállása. Mértékegysége: 
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A fémes vezetők ellenállása függ a hőmérséklettől. Magasabb 

hőmérsékleten a fémkristály kötött részecskéinek erőteljesebb 

rezgése nagyobb akadályt jelent az áramló elektronok számára.  

A vezetők ellenállásának hőmérséklettől való függése lehetőséget 

biztosít olyan magas hőmérséklet mérésére, amelyeket 

hagyományos hőmérőkkel már nem lehet megmérni. 

Ellenállás-hőmérő 



Az elektromos mező mozgatja az elektronokat a fémrács akadályozó 

hatásával szemben. Az elektronok a mezőtől kapott energiát a fémrács 

ionjaival ütközve leadják a fogyasztónak.  

A felmelegedett fogyasztó hőt ad le a hidegebb környezetének. 

Az elektromos mező teljesítménye:    

Az elektromos mező által végzett munka megegyezik a fogyasztó 

által leadott hőmennyiséggel. 

Az elektromos mező munkája:  t
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Az elektromos áramot általában hő-, fény-, kémiai, 

mágneses vagy élettani hatásai alapján észleljük.  



A sorba kapcsolt ellenállások eredő ellenállása az összetevő 

ellenállások összege: 
ne
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Sorosan kapcsolt fogyasztók között 

nincsen áramelágazás, ezért minden 

fogyasztón ugyanolyan erősségű 

áram halad keresztül:  

Soros kapcsolásnál az áramforrás 

feszültsége egyenlő a fogyasztók 

feszültségeinek összegével: 
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(áramkör építő) 
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Az eredő ellenállás reciproka megegyezik a részellenállások 

reciprokainak összegével: 
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Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók 

feszültsége megegyezik az 

áramforrás feszültségével: 

A főágban folyó áram erőssége 

egyenlő a mellékágakban folyó 

áramok összegével:  

21 UUU 

21 III 
(áramkör építő) 

áramkörépítő.jar


Az áramforrás elektromos mezőjének hatására a pozitív ionok a 

negatív elektród (a katód), a negatív ionok a pozitív elektród (az 

anód) felé vándorolnak, az elektródokon semlegesítődnek és 

kiválnak. Az elektródokon történő anyagkiválás az elektrolízis. 

Az elektrolitok (bázisok, 

savak, sók vizes oldatai) 

vezetik az elektromos 

áramot. Az oldódás során a 

molekulák ionokra bomlanak. 

Az elektrolitokban, a fémektől 

eltérően, nem az elektronok, 

hanem a pozitív és negatív 

ionok a töltéshordozók. 



Ez történik az akkumulátorok 

töltésénél. Az akkumulátorok 

használatakor fordított 

folyamat játszódik le. Ilyenkor a 

töltés során az akkumulátorban 

felhalmozott kémiai energia 

visszaalakul elektromos 

energiává.  

A különböző anyagú elektródok elektrolitba merülésekor 

áramforrás, galvánelem keletkezik. Elektrolízis során az azonos 

anyagú elektródok felületükön eltérő minőségűvé válnak, tehát az 

elektrolízis alkalmas galvánelem előállítására.  



A levegőt általában jó elektromos szigetelőnek tartjuk. De tudjuk 

azt is, hogy a szalaggenerátor elektródái közötti szikrakisülés és a 

villám is a levegőben folyó elektromos áramot jelent. A levegő 

tehát vezetőként és szigetelőként egyaránt viselkedhet.  



A gázok áramvezetésének gyakorlati alkalmazásai általában a 

fényhatásokkal függenek össze.  



Légüres térben csak akkor folyhat elektromos áram, ha oda 

kívülről töltéshordozókat juttatunk. Ez gyakorlatilag úgy 

valósítható meg, hogy a zárt csőbe nyúló negatív 

fémelektródot (katódot) elektron kibocsátásra kényszerítjük.  

 

1. A légüres tér vezetővé tételének egyik módja a termikus 

emisszió, amelynél az elektromos árammal felizzított katód 

bocsátja ki az elektronokat. 

 

2. A vákuumot vezetővé tehetjük fotoemisszió útján is. 

Ilyenkor fény hatására lépnek ki elektronok a katódból. 

 

3. A hideg emisszió során fémbe ütköző felgyorsított 

töltéshordozók löknek ki elektronokat a kristályrácsból. 



A félvezető anyagok elektromos 

vezetőképességük alapján a fémek és a 

szigetelők közé sorolhatók. Alacsony 

hőmérsékleten és sötétben szigetelőként 

viselkednek, megvilágításra vagy melegítésre 

vezetővé válnak. Félvezető anyagok például a 

szilícium, a germánium és a szelén.  



Ha a Si-kristályt 

5 vegyértékű 

arzénnal 

szennyezzük,  

n-típusú 

félvezető jön 

létre. 



Ha a Si-kristályt  

3 vegyértékű 

galliummal 

szennyezzük,  

p-típusú félvezető jön 

létre. 



A fotoellenállásnál a megvilágításra, a termisztornál a 

melegítésre bekövetkező ellenállás-csökkenést hasznosítják. 

Különböző fény- vagy hőérzékelő műszerek, automata 

berendezések fontos alkatrészei. 



A dióda egy p- és egy n-típusú félvezető rétegből áll. A p- és 

az n-réteg találkozásánál a negatív elektronok és a pozitív 

lyukak semlegesítik egymást. Ezáltal egy szigetelő 

határréteg alakul ki. A dióda felhasználható a váltakozó 

feszültség egyenirányítására. 



A tranzisztor három rétegének elnevezése: emitter (E), bázis 

(B) és kollektor (C).A rétegek jellegétől függően van  

pnp tranzisztor és npn tranzisztor. A kétféle típus működési 

elve és felhasználása is hasonló. 

A tranzisztorokat az elektrotechnikában széles körben 

felhasználják áramváltozások felerősítésére.  



Egy mm2 

nagyságrendű 

félvezető lapka 

akár milliónyi 

integrált 

alkatrészt is 

tartalmazhat.  

A technika mai szintjén a tranzisztorokat, más áramköri 

alkatrészekkel (dióda, ellenállás, kondenzátor stb.) együtt 

rendszerint egymástól elválaszthatatlanul, kis szilíciumlapon 

alakítják ki a félvezető kristály különböző típusú, mértékű és 

formájú szennyezése útján. Ez az integrált áramkör (IC). 



Az elektromos áram szerepe létfontosságú az ember 

idegrendszerének működésében. Az idegi jelek terjedése 

alapvetően elektromos folyamat. 

Az áramütések veszélye nemcsak az áramerősség 

nagyságától függ, hanem attól is, hogy milyen úton folyik 

át testünkön az áram. 



Az elektromos áram három különböző 

módon károsíthatja szervezetünket: 

 

(1) hőhatásával melegítheti a testünket, erős 

áramok esetén égési sérüléseket is okozhat, 

(2) zavarokat okozhat az idegrendszer és a 

szív működésében, 

(3) szabályozatlan izomrángásokat hozhat 

létre. 

 



Az áramütések elleni legjobb védekezés a 

megelőzés. Tartsd be a megelőzési 

utasításokat. Különösen nagy az áramütés 

veszélye, ha tested, kezed nedves, vagy 

nedves helyiségben tartózkodsz, és így 

érintesz meg feszültség alatt lévő vezetéket.  

Film 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.mp4

