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1 Modern fizikai alapismeretek 
 

1.1 Atomfizika 

 

1.1.1 Történeti áttekintés 

 Az anyag szerkezetének kérdése évezredek óta foglalkoztatta a 

gondolkozókat. Misztikus elképzelések után a görög bölcselők (Anaxago-

rasz, Leukipposz, Démokrítosz) kísérleti tények nélkül, spekulatív alapon, 

közelítették meg a valóságot. Szerintük minden anyag oszthatatlan részecs-

kékből, atomokból áll, és a különböző jelenségek az atomok mozgásának 

következményei. Ezt a felfogást korpuszkuláris felfogásnak nevezzük.  

A korpuszkuláris felfogás, az anyag szerkezetével kapcsolatos 

fizikai jelenségeket, az anyagot, felépítő részecskéket alapulvételével vizs-

gáló tudomány 

 

1.1.2 Molekula, atom 

 

A korpuszkuláris 

felfogás az 1800-as évektől 

kezdve, elsősorban Dalton 

kémiai kutatásai alapján, 

tudományos elméletté fejlő-
dött. Dalton kísérleti ered-

ményekből kiindulva feltéte-

lezte, hogy az elemek egyfaj-

ta atomokból, a vegyületek 

molekulái, pedig különböző, 

de meghatározott súlyarány-

ban kapcsolódó atomokból 

állnak (1803). A további 

kutatások során Gay-Lussac meghatározta a vegyülő gázok térfogati törvé-

nyét (1808). Nagy jelentőségű az olasz Avogadro tétele (1811), mely szerint 

az egyenlő térfogatú-, nyomású- és hőmérsékletű gázokban egyenlő számú 

molekula van. Ebből kiindulva megállapították, hogy minden gáz moláris 

térfogata normálállapotban (0C
o
-on és 0,1 Mpa nyomáson) 22,41 dm

3
/mol. 

A további kutatások során 1865-ben meghatározták az 1 mól normálállapotú 
gázban lévő molekulák, ill. atomok számát. A későbbi pontos mérések alap-

ján ennek az ún. Loschmidt – féle számnak 
2310023,6L  darabszámú 

atom lett az értéke. 

Ez a számérték az anyag mindhárom halmazállapotára egyaránt érvényes, 

segítségével meghatározható a molekulák és az atomok abszolút tömege, ill. 

átmérője. 

1.1.3 Elektron  

Az atom oszthatatlanságának ténye a kutatások során egyre kétségesebbé 

vált. Faraday kísérleti tények alapján már 1834-ben feltételezte, hogy az 

elektrolitokban pozitív és negatív részecskék haladnak az elektródák felé. 

Eszerint az elektromosság is atomos szerkezetű. Megállapította, hogy min-

den anyag gramm egyenértéksúlynyi mennyiség kiválasztásához egyaránt 

96 500 C töltés szükséges. Ennek alapján meghatározható a későbbiek fo-

lyamán az elektronnak elnevezett elemi töltés nagysága. Faraday elképze-

léseit az elemi töltés létezésére egyre több fizikai jelenség alapján igazolták 

( a gázok ionizációja, a katódsugárzás stb.). A mérések alapján megállapítot-

ták, hogy az elektrontöltés, 

]C[1062,1e 19  

Ahol a [C] a töltés mértékegysége, neve coulomb.  

1.1.4 Rutherford - féle atommodell.  

A gázok ionizációja, a ritkított gázokban végbemenő kisülési jelenségek stb. 

alapján feltételezték, hogy az atomokban pozitív töltésű részecskék is van-

nak. A semleges atomban ezek töltése az elektronok töltésével számértékben 

megegyezik. Ez az ún. statikus atommodell a jelenségeknek csak felületes 

magyarázatára volt alkalmas. 
 

 
1. ábra 

Atomszerkezet 
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Az atomelmélet megalapozója az angol Rutherford volt. Vizsgálta az –
sugarak (He-ionok) áthaladását, szóródását gázokban és vékony fémlemeze-

ken (1906).  

Kísérletei alapján feltételezte, hogy az atom középpontjában van a pozitív 

töltésű atommag, amely körül keringenek az elektronok. 

Az atom kifelé semleges, tehát az elektronok száma és negatív töltésének 

nagysága egyenlő az atommagban lévő pozitív töltésű protonok számával és 
töltésének abszolút értékének nagyságával. Az atom ill. az elektronpályák 

átmérője 10
--8

 cm nagyságrendű, az atommag átmérője pedig 10
- 12

 cm 

nagyságrendű. Eszerint az elektron viszonylag nagy távolságra van az 

atommagtól. 

Az elektronok magkörüli keringését azért kellett feltételezni, mert a negatív 

elektronok a pozitív töltésű magba esnének; a töltések közötti Fc Coulomb-

féle erő létesíti a körmozgáshoz szükséges Fcp centripetális erőt (dinamikus 

atommodell). 

Így feltételezhető, hogy 

cp
F

c
F   

Ha az atommagban Z (rendszám) számú pozitív elemi töltés van, és ettől r 

távolságra kering az m tömegű e töltésű elektron v kerületi sebességgel 
akkor 

r

mv

r

Ze 2

2

0

2

4



 

ahol: 

 Z  =  az atom rendszáma 

 1/4  elektrosztatikus térállandó ]/[109 229 NmC  

 e  az elektron töltése 

 m  az elektron tömege ][101,9 31 kg  

 r  a keringő elektron távolsága a pozitív atommagtól 

 

A Rutherford- féle atommodell alkalmas volt az addig ismer fizikai jelen-

ségek értelmezésére. Legnagyobb hibája az volt, hogy az elektrodinamikai 

alapelvekkel nem volt összhangban. A keringő elektron ui. váltakozó elekt-

romágneses teret hoz létre maga körül, és így energiát sugároz ki hő- és 

fénysugárzás formájában. Az energia kisugárzás azonban az elektron moz-

gási energiáját csökkenti, tehát az elektron csigavonalszerű pályán haladva, 

az atommagba esne. Ez pedig a tapasztalati tényekkel nem egyezik meg. 

Az anyag szerkezetére vonatkozó elméleti megállapításokat és további fel-

fedezéseket az izzó gőzök és gázok, vonalas színképeinek vizsgálata ered-
ményezte. Feltételezték, hogy a fényt kibocsátó atomok szerkezete valamint 

a vizsgált izzó gőzök és gázok által sugárzott rezgés, színképvonalak hul-

lámhossza (frekvenciája) között szoros összefüggés van.  

 

1.1.5 Bohr–féle atommodell 

A hidrogén- színképvonalak törvényszerűségeinek atomszerkezeti magyará-

zata a Rutherford–féle atommodell segítségével csak körülményesen, pon-

tatlanul adható meg.  

Bohr, dán fizikus 1913-ban a Planck–féle kvantumelmélet felhasználásával 

a Rutherford–féle atommodellt a következőképpen módosította. 

Az atom normális (gerjesztés nélküli) állapotában az elektron csak megha-

tározott pályán keringhet, s ebben az esetben nem sugároz energiát. 

Bohr feltételezte, hogy az elektron a mag körül csak olyan pályán keringhet,  

amelyen az elektron impulzusa (mv) és a körpálya kerülete között az 

...)3,2,1(
2

 k
r

h
kmv


 

 

összefüggés áll fenn, amelyben 

][10625,6 34 Jsh   

 

a Planck – féle állandó. 
 Ha ehhez hozzávesszük a Rutherford–féle atommodellre meghatározott 

összefüggést, ahol Z = 1, akkor: 

2

2

0

2

4

1

r

e

r

mv
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e két egyenletből v kiküszöbölhető. Ebben az esetben az elektronpálya suga-

ra: 

..)3,2,1(
4

4
22

22

0  k
me

hk
r




 

 

Vagyis a pályák sugarai úgy aránylanak egymáshoz, mint a természetes 

egész számok négyzetei (2. ábra) 

...:9:4:1...::: 321 rrr  

Helyettesítsük a fenti egyenletbe a megfelelő állandó értékét, akkor a hidro-

génatom legbelső sugarára (k=1) az 

mr 10

1 10531,0   

értéket kapjuk, amely 

nemcsak nagyságrend-

ben, hanem számér-

tékben is egyezik a 
más úton meghatáro-

zott értékkel. 

 

Bohr még azt is felté-

telezte, hogy a megen-

gedett pályákon kerin-

gő elektron nem sugá-

roz energiát, tehát 

ebben az esetben a 

klasszikus elektrodi-

namika törvényei nem érvényesek. 

Az elektronnak a kijelölt pályán történő mozgásához energia nem szüksé-
ges, de az elektronnak rendelkeznie kell azzal a pályaenergiával, hogy a 

kijelölés megtörténhessen.  

A megengedett pályákon keringő elektronoknak meghatározott energiájuk 

van, amelyet mozgási energiájuk és az elektromos erőtér potenciális ener-

giája határoz meg. Az elektron összes energiája a nagyobb sugarú pályán 

nagyobb, tehát a atommagtól távolodva az egyes pályákon keringő elekt-

ronok energiája növekedést mutat. 

A számítások szerint a k-ik pályára vonatkozó értéke: 

22

0

2

4

2

1

8

1

k
K

h

me

k
Ek 


 

K az adatok által meghatározott 

állandó. A negatív előjel arra 

utal, hogy külső energia szüksé-

ges a k pályán keringő elektron 
atomkötésből történő kiszakítá-

sához. Ha k = 1,2,3,… értéket 

helyettesítjük, láthatjuk, hogy Ek 

értéke csökken. Ez azt jelenti, 

hogy távolodva az atommagtól, 

az elektront az atomkötésből 

egyre kisebb energiaközléssel lehet eltávolítani. 

Ha az atommal energiát közlünk, akkor az elektron átugrik egy másik na-

gyobb energiaszintű pályára. Ez az ún. gerjesztés (3. ábra). Gerjesztéskor a 

felvett energia megegyezik a két pályához tartozó energiaértékek különbsé-

gével. Eszerint gerjesztés csak meghatározott energiakvantummal lehetsé-
ges. Az ilyen állapotban lévő atomot gerjesztett atomnak nevezzük. 

A gerjesztett atom azonban instabil. Ez azt jelenti, hogy az elektron a ger-

jesztett állapotában kijelölt nagyobb energiájú külső pályáról a maghoz 

közelebbi, kisebb energiájú belső pályára ugrik át, és felveszi a gerjesztés 

előtti energiaállapotát. A pályakülönbségnek megfelelő energiakülönbséget 

elektromágneses hullám, fény, hő, stb. alakjában kisugározza.  

Legyen a k-ik belső pályához tartozó energia Ek, az l-ik külső pályához 

tartozó El , ekkor  l > k , a Bohr-féle feltételnek megfelelően 

nhEE lk   

ahol n az energiakvantum rezgésszáma, h a Planck-féle állandó. 

A Bohr-féle atommodell segítségével következtetni lehet az egyes pályákon 

(héjakon) lévő elektronok számára. Bizonyítás nélkül a k. héjon 
22 k  

elektron lehet. Eszerint az első héjon maximálisan 

212 2   

 
2. ábra 

Elektronpályák 

 
3. ábra 

Gerjesztett atom 
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elektron tartózkodhat. 

Az atomok gerjesztésével kapcsolatos a különböző, a gyakorlatban haszná-

latos sugárzások. 

1.2 Gerjesztett atomok energiasugárzása 

1.2.1 A Röntgen-sugarak; 

Röntgen német fizikus 1895-ben fedezte fel, hogy erősen ritkított terű ka-

tódsugárcsőben (röntgencső) a nagysebességű katódsugarak elektronjai az 

anód fémfelületbe ütközve, arról nagy áthatoló képességű 

Hz2016 103103   

rezgésszámú sugarak indulnak el. Legyen a katódsugárban repülő elektro-

nok sebessége v, a feszültség U, 

akkor: 

0

2

2

1
hneUmv   

 

összefüggésnek megfelelően az e töltésű elektronoknak U feszültségtől 

függő mozgási energiája átalakulhat h·n0 maximális értékű röntgenkvan-

tummá. Ha az elektron lefékeződése több fázisban következik be, ill. moz-

gási energia egy része hővé alakul át, ebben az esetben számos h·n kisebb 

h·n0 kvantum keletkezik, és ennek következménye, hogy a röntgensugárzás 

folytonos színképet mutat. A folytonos színkép mellett vonalas színkép is 

keletkezik, amelyben a vonalak száma és hullámhossza a röntgencső anód-

jának anyagi minőségétől függ. 
Vizsgáljuk meg az anód fémfelületének atomszerkezetét. A katódsugár nagy 

sebességgel becsapódó elektronjai az anód atomjainak valamely belső héjá-

ból elektronokat löknek ki. A kilökött elektronok helyén pozitív töltésű űr 

támad, amelyet lyuknak nevezünk. Ezekbe a lyukakba a magasabb energiá-

jú külső héjból elektronok ugranak be, a megváltozott potenciál eloszlás 

kiegyenlítése miatt, a keletkezett újabb lyukak helyébe ismét beugranak a 

külső héj elektronjai, mindaddig, amíg az atom egyensúlyi állapota kialakul. 

Minden elektron átugrásakor az energiakülönbségnek megfelelő rezgésszá-

mú színképvonal keletkezik. 

Leginkább a 10 nm –nél rövidebb hullámhosszú energia (elektromágneses) 

sugárzást nevezzük röntgensugárzásnak.  

 

 

A röntgensugárzás tartományai: 

 

1. nagyon lágy   nm12 103103   

2. lágy   nm21 103103    

3. közepes  nm22 10103    

4. kemény  nm32 10310    

5. nagyon kemény nm63 103103    

 

A gamma- sugárzás és részben a kozmikus sugárzás is a röntgensugárzás 

tartományába esik, és tőle csak eredetére nézve különbözik. 

Felhasználási területe: 

- anyagvizsgálatra, ahol a röntgensugárzásnak azt a tulajdonságát használják 

ki, hogy valamely tárgyon áthaladva a sugárzás intenzitása csökken. Ott, 

ahol a tárgy sérült a sugárzás intenzitása nem csökken, így a fényképészeti 

emulziót jobban feketíti. 

- gyógyászatban, orvosi műszerek készítésére, a különböző belső szervek 

vizsgálatára és esetleges elváltozásainak megállapítására használják. 

 

1.2.2 A lézer- sugár 

Nevét laser, a működési elvét meghatározó light amplification by stimulated 

emission of radiation (fényerősítés sugárzással gerjesztett emisszióval) kez-

dőbetűiből kapta. 

Ha a semleges atomokat fotonnal gerjesztünk, akkor elektronjai magasabb 

energiaszintre kerülnek, majd visszaugráskor a gerjesztésnek megfelelő 
energiakülönbséget kisugározzák (spontán emisszió). A kisugárzott ener-

giakülönbség lehet foton sugárzás is, ha a spontán keletkező fotonok bele-

ütköznek a gerjesztett elektronba, energiáját felszabadítva kisütik, (indu-

kált emisszió) ezzel egy láncreakciót indítanak el. A foton kibocsátás tehát 

erősödő mértékben, lavinaszerűen indul meg. 
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Az első működőképes lézert Maiman amerikai kutató 1960ban készítette 
el. Ez 4 cm hosszú, 1cm átmérőjű, kb. 0,04% krómmal szennyezett, mester-

ségesen növesztett rubinkristály (alumíniumoxid) rudacska volt. Véglapjait 

nagy pontossággal párhuzamosra csiszolták és tükröző ezüst bevonattal 

látták el. Az egyik végén azonban vékonyabb réteggel látták el, hogy a ke-

letkezett fényt nagyobb mértékben áteressze. A rudat nagy teljesítményű 

xenon villanólámpa fényével gerjesztették. A gerjesztés hatására a króm-
atomok elektronjai magasabb energiájú pályára kerültek, majd visszaugrás-

kor spontán fotonokat bocsátottak ki. A rubinkristály tengelyével párhuza-

mos spontán fotonok újabb fotonokat indukáltak, pontosan abban az irány-

ban, mint a spontán foton iránya. A fotonok a kristály tükröző véglapjai 

között ide - oda verődtek, egyre több gerjesztett atomot sütöttek ki, a foton 

lavina egyre erősödött, végül, mint erős lézersugár kilépett a vékonyabb 

tükörlapon keresztül. Természetesen a kristály tengelyével nem párhuzamos 

mozgású fotonok folyamatosan léptek ki a kristályból. 

A lézerek aktív anyaga szerinti csoportosítása: 

 

1.) szilárdtest lézerek, amelyekben olyan anyagot (Cr, Nd, Pr, V, Co, Ni) 
használnak, ahol a termikus egyensúlytól eltérő olyan állapot van, ami-

kor is a magasabb energiaszinteken több elektron tartózkodik (populá-

cióinverzió) és ez, aránylag hosszú ideig fenntartható (Maiman kísér-

let). 

2.) gázlézerek leginkább Ne-He gázkeverékkel, esetleg Ne-,Xe-, Hg-nyal, 

meghatározott nyomáson tartott gázkisülésű csőből és a két végén egy-

egy pontosan beállított tükörből áll. A gerjesztést elektronütközéssel 

idézik elő, a nagyfrekvenciás energiát kapacitív úton csatolják a rend-

szerhez.  

3.) A félvezető lézerek erősen (kb. 1018 idegen atommal/cm3) szennyezett, 

tehát elfajult félvezető anyagból készített diódák, melyekben a kibocsá-

tott fotonok energiáját az elektron-lyuk rekombinációk szolgáltatják. 
A Bohr-féle atommodell segítségével számos fizikai jelenséget a tapasztalati 

tényekkel összhangban lehetett megmagyarázni. A későbbi kutatások során 

azonban módosításokra, finomításokra szorult. Kiegészítették azzal, hogy az 

elektronpályák nem rögzített görbék, hanem többrétegű elektronhéjak, s az 

elektronoknak a töltésükön és tömegükön kívül más jellemző adataik is 

vannak. 

1.3 Az elemek periódusos rendszere. 

 

 A Bohr-féle atommodell megállapításai alapján az elemeket azonos tulaj-

donságaik alapján táblázatban lehetett rendszerezni. 

A táblázat azonos soraiba azok az elemek kerültek, amelynek elektronhéjai-

nak száma azonos. Ezek alapján meghatározható az egyes héjakon lévő 

maximális elektronok száma (2k
2
). 

 A további csoportosításban az elemeket azokban az oszlopokban helyezték 

el, amelyet a külső héjon lévő elektronok számainak egyezősége határozott 

meg. Ezek szerint az első oszlopban lévő elemek külső héján lévő elektro-

nok száma egy, a második oszlop elemeinek kettő, stb. 
 Továbbiakban az elemeket növekvő rendszám ( Z )szerint helyezték egy-

más után, így meghatározható a periódusos rendszerben elfoglalt helye. 

 A rendszám továbbá megadja a pozitív elemi magtöltések számát   

(proton) valamint az elektronok számát. 

1.4 Kvantumelmélet 

1.4.1 A klasszikus fizika és a kvantumelmélet viszonya; 

A kvantumelmélet (lat. kvantum = mennyiségi) tapasztalatai alapjául egy-

részt a fény kettős természete (hullám- és részecske-sajátság), másrészt az 

energiaátadás kvantumos jellege szolgált. E tapasztalatok sem a klasszikus 

mechanika, sem a klasszikus elektrodinamika szemléletével nem voltak 

összeegyezhetők. A rendelkezésre álló tények birtokában, ezek ésszerű 

általánosításaként született meg a kvantumelmélet. 

A kvantumszerűség és a kettős természet lényegében minden jellegzetes 

mikrofizikai (atomi méretek) jelenség alapvető tulajdonsága. Az előző meg-

állapítás azonban nem azt jelenti, hogy a kvantumszerűség a folytonosság 

határozott logikai tagadása, ellenkezőleg, adott feltételek között bizonyos 

fizikai mennyiségek kvantáltak, ugyanakkor mások továbbra is folytonos 
változásúak. Az előzőekre egy eléggé közismert példa; 

 

- miközben a H-atom elektronjának energiája és impulzusmomentuma 

csak diszkrét (meghatározott) értékeket vehet fel, az impulzus folytonos 

változású. A feltételek módosításával a kvantált mennyiség változása 
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folytonossá válhat. pl.; diszkrét energiaérték mellett az impulzusmomen-

tum kvantálatlan lehet, továbbá a H-atom energiaspektrumának van 

folytonos része is. 

 

A klasszikus fizikában egy fizikai jelenség (esemény) vagy tulajdonság 

meghatározottságát tapasztalati momentumok adják meg. Egy rendszer 
fizikai állapotát meghatározottnak tekintjük, ha a kitüntetett rendszer más 

rendszer állapotához egyértelműen megfeleltetni tudjuk (matematikai 

egyenlőség),  

- a rendszerekben szereplő fizikai mennyiségek rendezettsége, összehasonlí-

tása (kisebb-nagyobb) 

- a rendszer mozgása, van e kitüntetett haladási irány, vagy nincs 

a rendszer kitüntetett állapota, kiindulási (kezdeti) állapot, egységének meg-

határozása,(nullapont, mértékegység) 

skálatörvény alkotása, a matematikai meghatározáshoz 

skálatörvénynek a kitüntetett rendszertől való függése, térdimenzió 

 
A mikrovilág csupán más, de semmivel sem abszurdabb (lat. képtelenebb) a 

bennünket környező világgal. Ez megmutatkozik abban, hogy a mikrovilá-

got jellemző objektív törvényekkel rendelkezünk. A dolgok akkor állnak a 

fejük tetejére, a látszat és a valóság akkor keveredik össze, ha nem a saját 

logikájuk, hanem idegen szempontok alapján akarjuk viselkedésüket megér-

teni. 

A környező világ tárgyai térben többnyire láthatóan elkülönülnek 

egymástól, jól definiálható tulajdonsággal rendelkeznek, röviden 

individuumok.(lat. egyed) A klasszikus fizika szemléletmódja is az, hogy 

érzékszerveink segítségével a világot jól meghatározott individuumokból 

felépült rendszerként ismerjük meg, amelyben miden rész sorsát követni 
tudjuk. Pl. a fizikai testek állapotát bizonyos állapothatározók egyértelműen 

jellemzik, a kezdeti állapot, valamint a külső körülmények pedig 

egyértelműen megszabják azt is, hogy mi fog történni. A pillanatnyi állapot 

lerajzolható, az állapotváltozást filmként tudjuk elképzelni.  

A mikrofizikának az a megállapítása, hogy az atomi méretek világában 

minden másként van, eseményeiről nem készíthetünk modellt, amelyik az 

érzéki tapasztalás számára közvetlenül hozzáférhető volna, magyarázat arra, 

hogy a mikrofizika nem hozott létre atommodellt, hanem helyette a köl-

csönható részecskék állapotát matematikailag határozza meg úgy, hogy az 

egyes részecskéket nem tekinti individuumnak, hanem a teljes atomnak, 

mint szerkezetnek van meghatározott állapota.  

1.4.2 A kvantumelmélet matematikai leírása; 

Kezdetben alapvető fogalmunk az esemény, ezzel jelöljük a kísérletek meg-

figyelések lehetséges eredményeit. Első lépésben az események létezésénél 

többet nem állítunk, de más dolgoktól való megkülönböztetésül ismertetjük 

az eseményrendszerek belső felépítését. Az eseményfogalom meghatározá-

saként előre felállított axiómákat (görög sarkigazság) fogadunk el. Az 

axiómát csoportokba soroljuk, az újabbak rendre újabb megszorításokat 

tartalmaznak az előzőekhez képest, míg végül eljutunk az eseményeknek 
ahhoz a szűkebb köréhez, amely a konkrét fizikai problémakört lehetőleg 

szükséges és elegendő mértékben jellemzi. Az események matematikai 

leírásával a kvantumlogika foglalkozik. 

Tekintsük az A, B, C, . . . események olyan H halmazát, amelyre vonatko-

zóan teljesülnek a következő feltételek. Két A és B eseményhez ( H halmaz 

két eleméhez) hozzárendelhető a H-nak egy-egy további eleme)vagyis egy-

egy további esemény. A két hozzárendelés is használatos. Az A és B szorza-

ta, más néven metszete 

BABA   
jelenti mindkét esemény bekövetkezését. Olvasása A és B. Jelentse például 

az A esemény azt, hogy az osztály dolgozatot ír, B pedig azt, hogy kvantum-

fizikából. Ekkor az  A·B  esemény azt az eseményt jelenti, hogy az osztály 

kvantumfizikából dolgozatot ír (mind az A mind a B esemény bekövetke-

zett). 
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Az A és B események összege 

vagy uniója  

BABA   
legalább a két esemény közül az 

egyiknek bekövetkezését jelenti. 

Olvasása A vagy B. 

A vagy (unió) valamint az és 

(metszet) műveleteknek értelme-
zése nem ad egyértelmű felvilá-

gosítást arról, hogy az adott ese-

ményrendszerre alkalmazva mi-

lyen műveleti szabályok érvényesek. Az eleve fennálló lehetőségek száma 

igen nagy, ezek közül számunkra azok az algebrai szerkezetek fontosak, 

amelyek mindegyike a hálók osztályába tartoznak. A háló általános fogalma 

azt jelenti, hogy egy tetszőleges A, B, C,. . .  elemek H halmazában végzett 

kvantumlogikai műveletek meghatározott műveleti szabályoknak tesznek 

eleget. Ilyen a kommutatív, az asszociatív, abszorbciós (eseménykövető) 

szabályok, stb.  

További a háló felrajzolásához szükséges axiómák bevezetése szükséges, 

amely az események kitüntetett állapotára jellemzőek. Ilyen a zérus elem és 
egységelem. 

Kvantumlogikai műveletekkel felírva  

Zérus elem, 

00 A  

A és 0 egyenlő 0, 
valamint  

AA 0  

A vagy 0 egyenlő A  
 

Egységelem, 

11A  
A vagy 1 egyenlő 1 

és 

AA 1  

A és 1 egyenlő A 

Az előző tulajdonságokkal rendelkező eseményrendszert korlátos hálónak 

nevezzük. 

Rajzoljunk le egy A1, A2, A3, B elemekből felépített korlátos hálót. 

A pontokat a rajz síkján úgy helyezzük el, hogy a nagyobb elem a kisebb 

fölé kerüljön. Két elemet egyenessel kötünk össze, ha a rendezési elv szerint 

közéjük nem esik elem. Az ábrán látható, hogy a háló a véges és korlátos. 

(0,1) 

A hálóból két elem és kapcsolatát úgy kapjuk meg, hogy az ábrázolt pon-

tokból lefelé haladva megkeressük a vonalak metszésében lévő első közös 

elemet. pl.  

11 AAB   
A vagy kapcsolat, hasonlóan csak felfelé haladva határozható meg, pl 

BAA  21  
.A kvantumlogika szabályai szerint megoldott fizikai objektumra jellemző 

eseményrendszer matematikai reprezentánsát hálónak nevezzük. A háló 
egyes elemeit az események alkotják a háló atomja az objektum fizikai 

állapota.  

1.4.3 Az atom kvantumelméleti jellemzése 

Az előzőekben rögzítettük, hogy a mikrofizikában csak teljes rendszernek 

van állapota, ha a továbbiakban mégis elemi részecske állapotról beszélünk 

ezt csak közelítő érvénnyel tesszük. 
 Az atom szerkezetének vizsgálatát célszerű a legegyszerűbbel kezdenünk. 

A H atom a  +e töltésű protonból és a e töltésű elektronból áll. Mivel a 
mag tömege csaknem 2000-szerese az elektronénak, a magnak a közös tö-

megközépponthoz viszonyított mozgásától igen jó közelítéssel eltekinthe-

tünk. Az előzőekből következtethető, hogy az elektron mozgását tekinthet-

jük egy gömb felszínének, amelyben centrális erőtér lép fel. A gömbfelszí-

nen belül a potenciál állandó (kívül végtelen) és a potenciális energia a 

centrumtól való távolság tetszőleges függvénye.  

A potenciális energia r (sugár) függvényében; 

r

Ze
U r

2

  

4. Ábra Korlátos háló 
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A H atom lehetséges energiaállapotai a Bohr-elmélet és a hullámmechanika 

szerint egyaránt; 

2

0

2

4

2 8

1

h

me

k
Ek   

Bevezetve a Rydberg-félefrekvencia állandót  

 

 

2

0

2

4

8 h

me
K   és 

h

K
R   

 

ahol HzR 151029,3   

Az energia képlet így is átalakítható, ha k helyére Fk –t helyettesítünk 

2Fk

h
RnhEn   

ahol Fk az elektronhéj adott egészszámú értéke, az energiát felvevő elektron 

tartózkodási helye. 

Az itt szereplő Fk egész számot főkvantumszámnak nevezzük; értéke 

akármilyen pozitív egész szám lehet. Megadva mindazon mennyiségek érté-

két, amelyekhez egyetlen közös állapot tartozik, az elektron egyértelműen 

jellemzett kvantumállapotát kapjuk. Mivel minden fizikai mennyiség 

kvantált értékei bizonyos számokkal, úgynevezett kvantumszámokkal fejez-

hető ki, a H-atom elektronjának kvantumállapotait négy kvantumszám 

jellemzi 

Főkvantumszám Fk. Lehetséges értékei  

...3,2,1Fk  

Közvetlen fizikai jelentése; az elektron energiája a főkvantumszám négyze-

tével fordítottan arányos. 

22

0

24

8 Fkh

Zem
E e

e


  

 

A képletből látható, hogy egy Ze töltésű magnak erőterében mozgó elektron 

energiája csak az Fk főkvantumszám négyzetével fordítottan arányos. 

 A főkvantumszám jellemzi az elektron valószínűségi eloszlásának kiter-

jedtségét is, minél nagyobb Fk, annál nagyobb valószínűséggel található az 

elektron a magtól nagyobb távolságra. 

Az azonos főkvantumszámmal rendelkező elektronok héjakat képeznek, 
melyek jelölésére a 

K, L, M, N, O, P, Q. 

ABC nagybetűket használjuk. 

 Mellékkvantumszám l. Lehetséges értékei adott n mellett 
 

l = 0, 1, 2, 3,.n-1 

s, p, d, f, 

Ez összesen n - féle lehetőség. A mellékkvantumszám fizikai jelentése az 

impulzusmomentum kvantálásával kapcsolatos. Az impulzusmomentum 

nagysága (abszolút értéke) 

)1(
2

 ll
h

p


 

Fontos tudnunk, hogy a mellékkvantumszám szintén befolyásolja az elekt-

ron valószínűségi eloszlásának térbeli alakját. Ezen térbeli alakzatban a 

mellék kvantumszám az alhéjak energiaszintjét határozza meg. 

A fő és mellékkvantumszámok segítségével, előzőek szerint meghatározha-
tó egy elektron tartózkodási helye az atompályán, 

 először a főkvantumszám számértékét írjuk le, 

 ezt követi a mellékkvantumszámra utaló betű 
 pl.  1s, jelenti, hogy az elektron az K héjon kering 0 alhéjon 

Mágneses kvantumszám ml .  
Lehetséges értékei adott l mellék kvantumszám esetén. 

 

llll ),1,...(00,1),....1(,   

 

Adott l mellett tehát  (2l+1) - féle érték lehetséges. Az impulzusmomentu-
moknak nemcsak a nagysága, hanem iránya is kvantáltak. Az irány szerinti 

kvantálásnak természetesen csak úgy lehet értelme, ha van valamilyen ter-
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mészetesen adott, kitüntetett irány, amelyhez az impulzusmomentum irányát 

hasonlítjuk. Ha az elektron külső erő hatása alatt áll, akkor az erőtér erővo-

nalai szolgáltatják a kitüntetett irányt. Az impulzusmomentum irányának 

korlátozottsága abban áll, hogy a külső tér irányára való vetülete nem lehet 

akármilyen, hanem csak a 2/h  -nek egész számú többszöröse; 

 

lmaholhm ll  ,...,2,1,0,,2/   

 

Az impulzusmomentum iránya sohasem egyezhet meg a külső tér irányával. 

Ez annak a következménye, hogy míg az impulzusmomentum vetülete a

nekh 2/ egész számú többszöröse, maga az impulzusmomentum a 

)1(,2/  llnekh   szerese ami viszont sohasem lehet egész szám. A 

mag körül keringő elektron, mivel elektromos töltése van, köráramnak felel 

meg, a köráram viszont mágneses teret kelt (dualitás). A keltett tér olyan 

mágnestű hatásának felel meg, melynek legkisebb mágneses momentuma 

Bohr-féle magneton): 




cm

eh

4
  

A kvantumelméleti számítások szerint a mágneses momentumoknak a ki-

tüntetett irányba eső vetülete a Bohr-féle magnetonnak egész számú több-

szöröse. A nevezett egész szám éppen az ml, tehát; 




cm

eh
mm ll

4
  

Ezért nevezzük ml - et mágneses kvantumszámnak 

Spin-kvantumszám ms .  

 

Lehetséges értékei: 

2

1

2

1
 és  

Fizikai jelentése az elektron úgy viselkedik, mintha saját tengelye körül is 

forogna. Ebből a forgásból is származik impulzusmomentum (és mágneses 

momentum is), melyet spin -nek neveznek. Nem mondhatjuk azonban, hogy 

az elektron valóban forog saját tengelye körül, csupán annyit, hogy az elekt-

ronnak saját impulzusmomentuma van, melynek eredete jelenleg kevésbé 

meghatározható. Az elektron spin-momentumának a külső erőtér irányára 

 22

1
.

22

1 h
és

h
  

való vetülete kétféle értéket vehet fel, A +1/2 megfelel annak, hogy a spin 

az erőtér irányába mutat (paralel beállás), a -1/2 pedig annak, hogy a spin az 

erőtérrel ellentétes irányba mutat (antiparalel beállás). 

 

Tehát a kvantumállapotot az n, l, ml ,ms számnégyes határozza meg 

egyértelműen. Mindez közelítő érvénnyel azokra az esetekre is általánosít-

ható, midőn az atom több elektront tartalmaz. A négy kvantumszámnak 

közelítésként ilyenkor is megvan az eredeti értelme, azzal a módosítással, 

hogy több elektron kölcsönhatása esetén az egyes elektronok energiája nem-

csak n-től, hanem l -től és egészen kis mértékben  ml-től és m s -től is függ. 

A függés számszerű kifejezése azonban igen bonyolult, bár abszolút pontos 

képletet így sem adhatunk. 

A továbbiakban azonban megismerkedünk olyan egyszerű formulával, 

melynek alapján az energia jó közelítéssel kiszámítható. A kvantumállapo-

tok jelölésének általánosan elfogadott szimbólumai vannak, melyeket a 
továbbiakban ismerünk meg. Már a Bohr-elmélet tárgyalásánál megállapí-

tottuk, hogy az elektron tartózkodási helye nagy valószínűséggel meghatá-

rozható, ha ismerjük az elektron energiaállapotát, vagyis az atom energiahé-

jainak (2k
2
) röviden héjainak jellemzőit. Ebben a vonatkozásban az n-nek, 

(a főkvantumszámnak) megfelelő egész számok helyébe nagybetűket írunk. 

Az eddigieket foglaljuk össze egy táblázatban: 

 

1 2 N 3 4 5 6 n 

K L A héj szimbóluma M N O P  

2 8 Lehetséges állapotok száma 18 32 50 72 2n
2 

 

Mondottuk, hogy adott n-hez az l-nek (mellékkvantumszám) n számú kü-

lönböző értéke tartozhat. Mivel l rögzített értékéhez (2l+1)- féle  ml  tarto-

zik, és , ml minden értéke mellett m s kétféle értéket vehet fel, adott l-hez (és 
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n-hez) 2(2l+1)- féle kvantum-állapot tartozik. Ha csak az n-et rögzítjük, ezt 

a kifejezést l=0-tól (n-1)-ig összegezni kell. 







1

0

)]12...(7531[212(2
n

l

nl  

A zárójelben az első n darab páratlan szám összege szerepel, ami éppen n2- 

tel egyenlő. 







1

0

22)12(2
n

l

nl  

Azt kapjuk, hogy az n-edik héjban 2n
2 számú kvantumállapot van. Az n 

helyébe rendre 1,2,3,…t írva, valóban a 2,8,18 … értékeket nyerjük. 

Mivel a főkvantumszám mellett a mellékkvantumszám befolyásolja a leglé-

nyegesebben az elektronok energiáját és valószínűségi eloszlását, az l fel-

tüntetésére is mindig szükség van. Az l különböző értékeinek megfelelően –

az alhéjak jelölésére- szimbólumként latin kisbetűt használunk. Ha csupán a 
két legfontosabb kvantumszámot adjuk meg, az elektron állapotainak szim-

bólumai a következő formájúak: (n, l), ahol n helyébe a megfelelő számot, 

és l helyébe a megfelelő betűszimbólumot tesszük. 

 

Szerkesszük össze az n főkvantumszám táblázat és az l mellékkvantumszám 

táblázat alapján az elektron lehetséges előfordulási helyeit: 

 
Az előző táblázatból látható, hogy ha a héj szimbóluma helyett ( K,L, M, N, 

O) rendre a héj sorszámát írjuk be, (K=1, L=2, M=3,.. stb,) valamint a mel-

lékkvantum szám l helyére beírjuk a latin kisbetűket, akkor egy elektron 

energiaszint szerinti tartózkodási helyét az atommag környezetében ponto-

san meg tudjuk határozni.  

Pl.: (1s)
2 jelenti, hogy az elektron az első, tehát a K főhéjon és az s= 0 

alhéjon tartózkodik, lehetséges állapota 2 (a kitevő értéke). A táblázatból az 

is kitűnik, hogy a növekvő héjakhoz, milyen mennyiségű alhéj tartozik. Az 

O= 5 héjhoz s, p, d, f és g alhéjak rendelhetők és az egyes alhéjakon lévő 

elektronoknak meghatározott állapota lehet (s=2, p=6, d=10, f=14, g=18), 

amelynek összege nem lehet több mint főhéjbeli kvantumállapotok száma 
(táblázatban: lehetséges állapotok száma). 

Az elektron, mint általunk vizsgált legkisebb objektum energiaállapota jó 

közelítéssel jellemezhető a négy kvantumszámmal. Atomok, molekulák és 

általában az összefüggő anyagok elektronszerkezetének kialakításában két 

elv játssza a legdöntőbb szerepet. 

1.4.4 Energiaminimum elve  

szerint minden egyes elektron a rendelkezésére álló kvantumállapotok közül 

a legmélyebb energiájú állapotot igyekszik elfoglalni. Mivel az atomban a 

legkisebb energia az (1s) állapotnak felel meg, a minimum elv szerint alap-

állapotban az elektronok mindegyikének (1s) állapotúnak kellene lennie. 

Valójában nem ez a helyzet. Az atom kötelékébe egymás után beépülő 

elektronok rendre egyre magasabb energiájú állapotot kénytelenek elfoglal-

ni, ez a jelenség úgy is felfogható, hogy a már beépült - alacsonyabb energi-

ájú- elektronok taszító hatást fejtenek ki a többiekre. A taszító hatásból 
származó potenciális energia, éppen azaz energiatöbblet, amennyivel a szó-

ban forgó elektron energiája nagyobb a többinél. 

l 0 1 2 3 4 …l 

1.4.3.1.1 Szim

bólu

m 

s p d f g … 

Fix l-hez (és n-

hez)tartozó állapo-

tok száma 

2 6 10 14 18 2(2l+1) 

A héj szim-

bóluma 

Lehetséges 

állapotok száma 
nl 

K 2 (1s)
2
 

L 8 (2s)
2
      (2p)

6
   

M 18 (3s)
2
    (3p)

6
    (3d)

10
    

N 32 (4s)
2
     (4p)

6
     (4d)

10
     (4f)

14
     

O 50 (5s)
2
     (5p)

6
     (5d)

10
     (5f)

14
     (5g)

18
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1.4.5 Pauli-elv,   

Pauli úgy találta, hogy az atomban nem lehetnek egyenlő kvantumállapotú 

elektronok, másképpen, az atom kötelékéhez tartozó elektronok közt nem 

lehet két olyan, amelyiknek mind a négy kvantumszáma megegyezik. 

Az energiaminimum elvének és a Pauli-elv -nek együttes megfogalmazásá-

val a következő fontos megállapításra jutunk. Mivel minden stabilis kép-

ződmény a lehető legkisebb energiájú állapotot foglalja el, s mivel a Pauli-

elv szerint egy állapotba csak egyetlen elektron juthat, a stabilis atom, illet-

ve molekula elektronjai a lehetséges állapotokat a legkisebb energián kezd-

ve fokozatosan tölti be egy bizonyos szintig. A szinten felül ilyenkor csak 

üres, alatta pedig csupa egyszeresen betöltött állapotok vannak. 

1.5 Kémiai kötések 

1.5.1 Elsőrendű kötések 

Az elemek közötti kémiai kötést Energiaminimum (atomszerkezeti alapon) 

elve és a Pauli elv alapján magyarázhatjuk. Az előzőekben a két elvből 

megállapítottuk, hogy az elektronok az energiaállapotokat fokozatosan töltik 

be, energiaállapotuknak megfelelően, így a be nem töltött állapotok a leg-

külső elektronhéjon a legvalószínűbb. Az atom legkülső elektronhéján lévő 
elektronok mennyisége határozza meg az atom kémiai kötésének hajlandó-

ságát, tehát a vegyi tulajdonságait.  Az előzőek miatt a legkülső héjon ke-

ringő elektronokat vegyérték-, vagy valenciaelektronoknak nevezzük. A 

legkülső elektronhéjon mindig 1-től 8 számú elektront találhatunk. Ha a 

kémiai kötést egy elektronpár hozza létre egyszeres, kovalens kötésnek 

nevezzük. Két vagy három elektronpár által létrehozott kémiai kötést több-

szörös kovalens kötésnek nevezzük. 

A periódusos rendszerben az azonos oszlopokba a külső elektronhéjon azo-

nos elektronnal rendelkező atomokat helyezték el. 

Az atomok saját magukkal és egymással valenciaelektronjaik által kapcso-

lódnak egymáshoz úgy, hogy a legkülső elektronhéjon lévő elektronok szá-

ma 8 legyen.  
A külső elektronhéjon telített vegyértékelektronnal rendelkező (8 elektron) 

atomok kémiai kötés létrehozására nem aktívak, ilyen szerkezettel rendel-

keznek a nemesgázok.  

A külső elektronhéjon lévő elektronok száma határozza meg az elemek 

kémiai és fizikai tulajdonságát. Az egy vagy több elektron leadásakor, ill. 

felvételekor különböző típusú kémiai kötések jönnek létre. A létrejött mole-

kula elektromos szempontból polárosnak vagy apolárosnak tekinthető. 

1.5.2 Másodrendű kötések 

A sok részecskéből felépített rendszereket anyagi halmazoknak nevezzük. 

Az anyagi halmazok tulajdonságait elsősorban az alkotó részecskék szerke-

zete és sajátosságai határozzák meg, de figyelembe kell venni a halmazok 

szerkezetét, a nagyszámú atom, molekula, illetve ion között fellépő köl-

csönhatásokat. A halmaz a kölcsönhatások következtében más tulajdonság-

gal rendelkezik, mint egy egyedi részecske; az atom, az ion, vagy molekula. 
A kölcsönhatásoktól függ elsősorban az anyag halmazállapota, olvadáspont-

ja, forráspontja stb. 

Az anyagok kémiai és fizikai sajátságait az elsőrendű kémiai kötésen kívül a 

molekulák között fellépő lényegesen gyengébb ún. másodrendű 

(intermolekuláris) kötőerők is befolyásolják. 

1.6 Az anyagok halmazállapota 

Az anyagi halmaz tulajdonságait, állapotát, bizonyos tényezők, mint pl. a 

nyomás, térfogat és a hőmérséklet is befolyásolja. Ezeket a tényezőket álla-

pothatározóknak nevezzük. 

A részecskék között működő kölcsönhatások erőssége és hőmozgása alapján 

adott hőmérsékleten és nyomáson- az anyagi halmazok háromféle állapotát 

különböztetünk meg; gáz-, folyadék- és szilárd halmazállapot. 

1.6.1  A gázok  

A gázok molekulái között rendkívül kicsi a vonzó hatás, mert a részecskék 

között nagy a távolság. A gázoknak sem állandó alakjuk, sem állandó térfo-

gatuk nincsen. 

1.6.2 A folyadékok 

A folyadékok abban térnek el a gázoktól, hogy a térfogatuk meghatározott, 

azaz állandó, de alakjuk változhat. 
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1.6.3 A szilárd anyagok 

A szilárd halmazállapotú anyagokat felépítő molekulák, atomok, ionok 

között működő vonzóerők lényegesen nagyobbak, mint a folyadékokban. 

Emiatt a szilárd anyagok állandó alakkal és térfogattal rendelkeznek. 

A szilárd anyagokat két csoportra osztjuk; amorf és kristályos anyagok 

Az amorf anyagokban a részecske elrendeződése nem szabályos, de általá-

ban kissé rendezett. Ilyen anyag, pl. az üveg. 

A kristályos anyagokban a részecskék atomok, molekulák vagy ionok a tér 

minden irányában szabályos rend szerint kristályrácsot alkot, ezért térrácsos 

szerkezetűnek is nevezzük. 

A kristályrácsok négy típusát különböztetjük meg, attól függően, hogy a 
kristályrács rácspontjaiban milyen részecskék helyezkednek el, illetőleg 

ezek között milyen természetű kötés van. A négy rácstípus; molekularács, 

atomrács, ionrács és fémrács. 

 

Molekularácsos kristályok 

A molekularácsos kristályok rácspontjaiban molekulák helyezkednek el. A 

molekulák másodrendű kötőerővel kapcsolódnak egymáshoz. A molekulák 

között fellépő kötések erőssége kisebb a molekulán belüli kötések erősségé-

nél. 

Tulajdonságai; alacsony keménységűek, szublimációra (párolgásra) hajla-

mosak, elektromos áramot sem szilárd, sem olvadék állapotában nem vezeti. 

 

Atomrácsos kristályok 

Korlátlan számú atom összekapcsolódása kovalens kötéssel, majd a térben 

azonos távolságra helyezkednek el egymástól, ebben az esetben atomrács 

jön létre. 

Az atomrácsos anyagok az elsőrendű kovalens kötés miatt magas olvadás- 

és forráspontúak. Keménységük rendkívül nagy. Hőt és az elektromos ára-

mot rosszul vezetik. 

 

Ionrácsos kristályok 

Ionrácsos kristály jön létre, amelyben az ellentétes töltésű ionok között a 

kapcsolatot az elektromos vonzás, az ionos kötés biztosítja. Ionos kötés 
elsőrendű kémiai kötés. Az ionkristályokban összetett ionok is lehetnek a 

rácspontokban. 

Az ionrácsos vegyületek rácsenergiája nagy, ezért olvadás és forráspontjuk 

magas, keménységük nagy. Az elektromos áramot csak olvadékuk, illetve 

vizes oldatuk vezeti jól. 

 

Fémrácsos kristályok. 

 
A fématomok a kristályban úgy rendeződnek, hogy a rácspontokban fém-

atomok helyezkednek el és közöttük a kapcsolatot, a vegyértékelektronok 

biztosítják. Ezek az elektronok valamennyi fématomhoz közösen tartoznak, 

így delokalizált elektronrendszer jön létre. A fématomok között kialakult 

kötést fémes kötésnek nevezzük. A fémek ezért jó elektromos és hővezetők. 

1.7 Molekulák, vegyületek 

1.7.1 Molekulák 

 

Valamely anyag azon legkisebb, önállóan és létező része, amelyben még 

fellelhető az illatő anyag összes kémiai tulajdonságai molekulának nevez-

zük. Az elemek molekulái azonos atomokból állnak, amelyekre fizikai - 

kémiai eszközökkel felbonthatók, és amelyekből fel is építhetők.  

A molekulák atomjait különböző erők tartják össze (elsőrendű kémiai kö-

tés). A több ezer, sőt több millió atomból összekapcsolódó molekulát óriás-

molekulának nevezzük. A molekulák legjobban, gázállapotban tanulmá-

nyozhatok, ahol a molekulák közötti erők (másodrendű kötések) elhanya-

golhatóak a molekulákon belüli erőkhöz képest. A folyadékokban és szilárd 
anyagokban (kristályokban) a molekulák közötti erők megnövekednek, sőt 

megnövekedése megváltoztatja a molekulákat, esetleg fel is bonthatja. 

 

1.7.2 Vegyületek 

Az elemek különböző atomjainak molekuláris szerkezetéből, többségében 
meghatározott tömegviszonyok szerint keletkezett anyagokat vegyületnek 

nevezzük. Fizikai és kémiai tulajdonságaik teljesen mások, mint a kiinduló 

elemeké, csak kémiai módszerekkel bonthatók ismét elemeire. A vegyület 

legkisebb alkotó eleme a molekula.  
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1.8 Vegyértékelektronok energiaállapota, atomok gerjeszté-
se 

Válasszunk ki a periódusos rendszerből egy ismert elemet, vizsgáljuk meg a 

kiválasztott elem atomját, úgy, hogy rá külső erő ne hasson. Ekkor valam-

ennyi elektron a lehető 

legkisebb energiaálla-

potban van. Az elekt-

ronokat ezen energia-

állapotból csak ener-

giaközléssel lehet 

magasabb energia-
szintre áttenni. Ehhez 

azonban meghatáro-

zott energia szüksé-

ges, ugyanis a két 

energiasáv közötti 

energiakülönbség 

matematikailag meg-

határozható En = - 

hcR / n
2 . 

Azt a folyamatot, ha egy elektront alapállapothoz képest egy magasabb 

energiaszintre emelünk, gerjesztésnek, az elektron új állapotát gerjesztett 

állapotnak nevezzük. Az alapállapothoz és a gerjesztett állapothoz tartozó 
energiaértékek különbsége a gerjesztési energia. Minél nagyobb a gerjesz-

tési energia, annál nehezebb az elektront gerjesztett állapotba hozni. Bár-

mely atom esetében a vegyértékelektronok találhatók a legmagasabb ener-

giaszinten, ezért ezeket lehet a legkönnyebben gerjeszteni. Az elektron által 

felvehető legkisebb energiakvantumok (alap és legalacsonyabb gerjesztett 

állapot közötti energiakülönbség) értéke az elektronvolt (eV) nagyságrend-

jébe esik (1 eV = 1,6 10 
19

 C 1V = 1,6 10
19

 Ws).  

1.8.1 Ionok keletkezése 

Az atomban a pozitív töltésű protonok és a negatív töltésű elektronok száma 

megegyezik, ezért az atom az atomi objektumon kívüli területen semleges 

jelleget mutat. 

Vizsgáljuk meg a hidrogénatom K héjon, 1s atompályán keringő elektron 

viselkedését, ha meghatározott energiával látjuk el. Ha a hidrogénatommal 

meghatározott nagyságú energiát közlünk - az atomot gerjesztjük- az elekt-

ron a 2. héjhoz tartozó valamelyik pályára lép. További kvantumokban 

közölt energia hatására az elektron mind távolabb, azaz nagyobb 

főkvantumszámú héjra kerül, ez által az atom energiája nő. Az elektron 
fokozatosan magasabb energiaszintre jut, és ez által egyre lazábban kötődik 

az atommaghoz. Ahhoz, hogy az elektron az atommaggal kapcsolatban 

maradjon, energiája csak meghatározott nagyságú lehet, azaz csakis valame-

lyik lehetséges főkvantumszám által meghatározott energiaszinten helyez-

kedhet el. 

Megfelelő energiamennyiség hatására a hidrogénatom elektronja az atom-

mag vonzásából kiszakad. Az atommag és az elektron különválik egymás-

tól. Ekkor a semleges atomból pozitív töltésű hidrogénión és tőle független 

elektron képződik, az atom ionizálódik. 

Megállapíthatjuk, hogy az előző példánk egy pozitív töltésű ion keletkezett, 

amely az atomszerkezetből kiszakadt elektron hozott létre. 
Igen sok semleges atom képes arra, hogy elektront vegyen föl, és stabil 

negatív iont képezzen. Az ilyen képesség mértékét, az elektronaffinitás 

határozza meg. Természetesen ez a folyamat energia leadással  jár együtt. 

Az atom elektron felvételével negatív ion keletkezik. A molekulák és ve-

gyületek gerjesztés hatására képesek pozitív és negatív ionok létrehozására. 

1.8.2 A gerjesztett atom energiasáv rendszere: 

Vizsgáljuk meg egy teljesen egyedül álló, alapállapotban lévő atom energia-

állapotát. Az Energiaminimum - elv szerint minden elektron a lehető legki-

sebb energiájú állapotban van. Az elektronokat ezen állapotból csak ener-

giaközléssel lehet magasabb energiaszintre áttenni. Az előző szabály mellett 

a Hund- szabályt is figyelembe vesszük. 

A Hund- szabály szerint, egy alhéjon adott számú elektron úgy helyezkedik 

el, hogy közülük minél több legyen párosítatlan. A párosítatlan elektronok 

spinje azonos irányú. 

Ha egy alhéjon annyi elektron van, amennyi a Pauli-elv maximálisan meg-

enged, telített alhéjról beszélünk. Ha az elektronok száma ennél kevesebb, 

az alhéj telítetlen. 

 

5. ábra Gerjesztett elektron sávváltása 
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Pauli- elv szerint minden atompályán legfeljebb két ellentétes spinű elektron 

tartózkodhat. 

Ha jól megfigyeljük az ábra 4-et létható, hogy a 4s atompálya előbb töltődik 

föl, mint a 3p-atompálya. A 3d- 

és 4s- atompályák pályaenergiái 

közel esnek egymáshoz, igen 
kevés köztük az energiakülönb-

ség. A közel eső energiájú 

atompályák feltöltésének rend-

jét nem lehet előre megjósolni. 

Több, nagyobb rendszámú elem 

atomjaiban véletlenszerűen 

fordul elő, hogy alapállapotban 

a magtól távolabbi héjon is 

található elektron, holott a belső 

héjak nem telítettek. Az atom-

pályák feltöltésének sorrendjé-
ről a periódusos rendszer ad 

felvilágosítást. 

1.8.3 Az anyagok osztályozása energiasáv szerkezet szerint  

A kémiai kötések esetében nem egy, hanem több atom kapcsolódik egymás-

hoz. Ha az atomok egy-

mással kémiai kötésben 
állnak, akkor elég közel 

vannak egymáshoz, hogy 

egymásra gyakorolt hatá-

sukat is figyelembe ve-

gyük. A Pauli elv értelmé-

ben, mely kimondja, hogy 

egymással kapcsolatban 

álló részecskék között nem 

rendelkezhet egynél több 

ugyanakkora 

összenergiával (kvantum-
számok). Ez azt jelenti, 

hogy egyetlen rendszerbe kerülő elektronok energiája egymástól különbözni 

fog. A kristályképződés során az addig elszigetelt atomok egymáshoz foko-

zatosan közelebb kerülnek. Ezek a részecskék egymásra erőhatást fejtenek 

ki, eddig azonos összenergiájuk eltérő lesz. A folyamatot az energiaszintek, 

energiaértékek felhasadásának nevezzük. Az atomok közelítésével létrejött 

rendszerben így minden eredeti energiaszintnek egy-egy energiasáv felel 
meg. Az energiasávokban a megengedett energiaértékek száma az illető 

kristály atomjainak és a szinten maximálisan megengedett elektronok szá-

mának szorzatával egyenlő.  

 

A fémek 

 

Ezen elemek atomjai 13 vegy-
értékelektronnal rendelkeznek. A 

fémkristály felépülésekor a 

vegyértékelektronokat tartalma-

zó elektronhéj energiaállapotai-

ból kialakult energiasávban 
nincs minden állapot betöltve, 

azaz nincs minden megengedett 

energiaszinten elektron. Egy 

fémkristály sávdiagramját a 

következő ábra mutatja. A betöl-

tött sávok közvetlen közelében 

sok be nem töltött energiaállapot 

van, melyet könnyen elfoglalhatnak az elektronok. A nem teljesen betöltött 

energiasávban található elektronok tehát szabadon mozognak a kristály 

belsejében. Az elektromos áramvezetés ezen, szabad elektronok folyamatos 

energiaközléssel történő egyirányú elmozdításával megy végbe. A szabad 

elektronok jelenléte elektromos vezetővé teszi a fémkristályt. Az elektron a 
kristályban létesített térből energiát vesz fel, magasabb energiaszintre kerül, 

és létrehozza a vezetést. Ezért a gerjesztési sávot vezetési sávnak is nevez-

hetjük. 

 

 Az a szilárd halmazállapotú test, melynél a legfelső, még elektronokat 

tartalmazó sáv, a vezetési sáv, nincs teljesen elektronokkal betöltve, veze-
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6. ábra Elektronpályák energiaszintje 

 

8. ábra Atomok távolsága 
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7. ábra Vezetők energia-

sávszerkezete 
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tőnek nevezzük. Vezető az illető anyag akkor is, ha a legfelső telített sáv, és 

a szabad helyeket tartalmazó sáv átlapolja egymást. 

 

 Szigetelők 

A legfelső energiasáv elektronokkal teljesen betöltött és helyhez kötött. A 

vezetési sávban szabadon mozgó elektron nem tartózkodik. A betöltetlen 
vezetési sáv energiaszintje és az 

elektronokkal teljesen betöltött 

vegyérték vagy valenciasáv kö-

zött egy újabb energiasáv találha-

tó, amelyet tiltott sávnak neve-

zünk. 

Tiltott sávnak nevezzük azt az 

energiatartományt, melyben sza-

bad töltéshordozó (elektron) nem 

tartózkodhat. A szigetelőkre 

jellemző az igen széles tiltott sáv, 
így vezetésre nem alkalmasak. 

 

 

 

 

Félvezetők 

Ha a tiltott sáv szélessége viszonylag kicsi, a betöltött vegyértéksávban lévő 

elektronok egy része viszonylag 

könnyen (pl.; hőenergia) a gerjesz-

tési sávba juttatható, s ez által a 

vezetés lehetővé válik, az ilyen 
felépítésű anyagokat félvezetőknek 

nevezzük. Természetesen más 

energiaközlés esetén is vezetővé 

válhatnak a félvezetők ilyen ener-

gia, pl. a villamos teljesítmény. 
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9. ábra Szigetelők energia-

sávszerkezete 

 

 

 

10. ábra Félvezetők energia-
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2 ELEKTROSZTATIKA 

 

2.1 Bevezető 

Az eddigiekben az anyag olyan megjelenési (illetve idealizált megjelenési) 

formáival foglalkoztunk, amelyeket a köznapi szemlélet is anyagnak minő-

sít. A köznapi szemlélet az anyag tulajdonságai közül az áthatolhatatlansá-

got tekinti a leglényegesebbnek, s ez a múlt századig a fizikában is elfoga-

dott nézet volt. A tankönyv mikrofizikai jelenségek tárgyalásánál az anyag 

jellemzésére a következő elválaszthatatlan tulajdonságait vettük figyelembe; 

tömeg, impulzus energia, impulzusmomentum. Mivel a relativitás elmélete 

szerint a tömeg és az energia arányos egymással, kettőjük megmaradását 

egyetlen független tételként tartjuk számon;  

2

2

0

1 


cm
E  

ahol  

m0 = nyugalmi tömeg 

c   = fénysebesség 

β= v/c a tömegsebesség és a fénysebesség viszonya  

 

Van az anyagnak egy más megjelenési formája is, amely az áthatolhatatlan-
ság nyomát sem mutatja, az ilyet fizikai térnek nevezzük. Az anyagnak 

terek, mezők formájában való megjelenésére példa valamilyen készülék 

(rádió, TV, műholdas vétel) antennája és az adó antennája közötti igen nagy 

távolság ellenére létrejövő kapcsolat. Az adó és vevő antennája között kell 

lennie egy olyan közegnek, amely átviszi az adóantenna elektronjainak 

rezgési ritmusát a vevőantenna elektronjaira. 

Az elemi részecskéknek, a tömeggel rendelkező anyagoknak elektromágne-

ses hullámokká való átalakulása (és vissza) azt bizonyítja, hogy a tömeggel 

rendelkező anyag (korpuszkuláris) és mezőforma ugyanannak a valóságnak, 

az anyagnak különböző formái. Az anyagnak ilyen átalakulási folyamatát és 

törvényszerűséget kutatja és vizsgálja a kvantumfizika. 

Az általunk vizsgált fizikai tereknek és mezőknek, valamint terekben és 

mezőkben az anyag nyugalmi tömege nullával egyenlő. Természetesen az 

előző állítást nem szabad összetéveszteni egy fizikai térben vagy mezőben 

elhelyezett korpuszkuláris anyag tulajdonságait leíró törvénnyel vagy meg-

állapításokkal.  

A következő fejezetekben az anyagnak, mint korpuszkuláris valóságnak 
villamos tulajdonságaival, valamint mozgástörvényeivel, továbbá mint vil-

lamos, mágneses és elektromágneses térformában létező realitásnak törvé-

nyeivel ismerkedünk meg. 

2.2 Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Az anyagok halmazállapota szerinti csoportosításakor vizsgáltuk, hogy a 
szilárd halmazállapotú anyagok közül az ionrács kötésű anyagok olvadéka 

és vizes oldata, valamint a fémrács kötéssel rendelkezők jól vezetik az 

elektromos áramot. Az ionrács kötés rácsszerkezetét alkotó ionok rácsener-

giája csökken az olvadékában és vizes oldatában, ezért az ionrács kötésű 

anyagok előző állapotaiban a töltéssel rendelkező ionok szabadabb mozgása 

jön létre. A fémrács kötést a delokalizált elektronok hozzák létre, amely azt 

jelenti, hogy több rácspontban lévő molekulához tartózhat ugyanaz az elekt-

ron. 

Megállapítható, hogy a villamos áram létrejöttéhez meghatározott irányban, 

szabadon mozgó, villamos töltéssel rendelkező elemi egységek (elektron, 

ion) kellenek. 

2.3 A villamos töltés  

Az atommodell vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a magkörül mozgó 

elektronra ható erők összetételében igen jelentős szerepe van az atommag 

pozitív töltésének, és az egymás közelében lévő elektronok negatív töltésé-

nek. A pozitív töltésű mag, vonzó, az egymás közelében lévő azonos negatív 

töltésű elektronok taszító erőhatást fejtenek ki egymásra. 
Ha rá tudjuk kényszeríteni a fémrács kötéssel rendelkező, szilárd halmazál-

lapotú fémekben lévő elektronokra azt, hogy azonos irányban mozogjanak 

az általunk meghatározott időegységben, akkor az anyag keresztmetszetében 

számlálva az áthaladó töltések (elektron) mennyiségét az általuk okozott 

villamos mennyiséget meg tudjuk határozni. (Q = villamos töltés)  
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A kísérletünkben kitűzött célt már megfogalmaztuk, ellenben hozzá kell 

rendelni a megvalósításhoz szükséges folyamatot és eszközöket. 

 

2.3.1 A villamos töltés mérése; 

  

Cél, villamos töltések áramlásának mérése fémekben 

Mérési leírás, a fémek-

ben lévő villamos tölté-

sekre külső, már általunk 

szétválasztott (tápegy-

ség) negatív illetve pozi-
tív töltéseket injektálunk 

két egymással szembe 

fordított nagyméretű fém 

felületre (elektródára), s 

közben meghatározott 

ideig (óra) mérjük a 

tápegységből kilépő 

töltésmennyiséget 

(árammérő). 

 

Méréshez szükséges eszközök 

 tápegység, amely egyik kivezetésén elektron többlettel ( negatív), a másik 
kivezetésén elektron hiánnyal (pozitív) töltéssel rendelkezik   

 

elektróda 2 db, a villamos töltések tárolására szolgáló felület, alakja jelen 

esetben kör 

 

árammérő és időmérő,  a villamos töltés (Q) meghatározására 

 

összekötő vezetékek 

 

A mérés összeállítása 
 
A mérés leírása 

 

Úgy kell elképzelnünk, hogy az áramforrás, töltéseket (áramot) indít el a 

szóban forgó elektróda felé, és azt egészen jól meghatározható töltésmeny-

nyiséggel látja el. Az eddigiek alapján már meg tudjuk állapítani, hogy 

mekkora töltése van a lemeznek, mert megmérve az időt és az áramerőssé-

get a kettő szorzata megadja a tápegységből egyik pólusán kilépő (másik 

pólusán belépő) töltésmennyiséget. A töltés tehát  

tIQ   

Ha az I- t kifejezzük az előző képletből, akkor 

t

Q
I   

összefüggést kapjuk. 

A töltés Q egységének neve a coulomb, jel C, az időt másodpercben  s 
mérjük, így az 

A
s

C
I 

][

][
][  

amely, a villamos áram egysége az amper,  jele A. 

2.4 A villamos térerősség 

 A villamos töltés megjelenési formái nem más, mint az atommodell vizsgá-

latakor megállapított töltéssel rendelkező elemi részecskék - elektron, ionok 

-, amelyek a makro fizikában, pontszerű töltésként vizsgálhatók. A megértés 

szempontjából magyarázhatjuk úgy is, hogy a villamosság részecske szerke-
zetű, amely pontszerű töltések sokaságából áll. 

Hozzunk létre a térben tetszés szerinti módon villamos töltést (pl. gerjesz-

téssel). Ez lehet kis térrészben koncentrált, azaz pontszerű, de lehet akár a 

térben, akár a felületen folytonosan eloszló töltés is. Terünk bármely pont-

jába vitt kis töltésünkre, az úgynevezett próbatöltésre - amely most a teret 

kimérő műszerként használjuk- erő fog hatni. Ezen erő nagysága és iránya 

más és más lesz a tér különböző pontjaiban. Minél nagyobb ez az erő, a tér 

egy pontjában, annál nagyobbnak mondjuk a villamos teret. Ez a töltésre 

ható erő tehát mértéke a tér szóban forgó pontjában uralkodó térerősség-

áramforrás árammérő

elektródák

óra

+

+

+

+









   +

 

11. ábra Mérési összeállítás 
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nek. A térerősség ne függjön attól, hogy mekkora a próbatöltésünk nagysá-

ga, az erőhatást egységnyi töltésre vonatkoztatjuk. Ezek után; 

A tér egy tetszés szerinti pontjában a villamos térerősség definíciószerűen 

egyenlő a tér szóban forgó pontjába vitt Q töltésre ható F erőnek, és ezen Q 

töltésnek hányadosával, azaz 

Q

F
E   

 

Az E mennyiséget villamos térerősségnek nevezzük. Szavakban: 

 térerővillamos
töltés

erő
  

Később meghatározzuk a töltés egységét a [C] coulombot. Ennek alapján a 

villamos térerősség egysége 

C

N

coulomb

newton

Q

F
E 

][

][
][  

A képletből megállapítható, hogy a térerősség (E) az (F) erőhatás miatt 

vektormennyiség, és irányát a következő formában határozhatjuk meg. 

QEF   

Az elemi töltéseknél tanultak szerint pozitív és negatív előjelű töltéseket 

ismerünk. Behelyettesítve Q helyére, a negatív töltésre, Q-t, a pozitív töl-
tésre +Q-t, meghatározhatjuk a villamos térerősségnek és a fellépő erőha-

tásnak az irányát. 
Pozitív töltésre 

)( QEF   

 

az erő és a villamos térerősség iránya megegyező. 

Negatív töltésre 

)( QEF   

tehát, 

QEF   

az erő és villamos térerősség iránya ellentétes. 

Legyen egy térben villamos vezetők és szigetelők, amelyek villamos tölté-

sek hordozói, a rajtuk kötött töltések együtt hoznak létre egy eredő villamos 

teret, tehát a villamos tér különböző villamos vezetők töltéseitől is származ-

hat, melyre igaz az  

Q

F
E   

összefüggés. 

 

 

 

2.5  Pontszerű töltésre vonatkozó Coulomb - törvény 

Coulomb francia fizikus (1736-1806) igazolta először pontszerű töltések 

egymásra kifejtett erőha-

tásának törvényét. Pont-

szerű töltésekről akkor 

beszélünk, ha a töltést 

hordozó testek méretei a 

közöttük lévő távolság 

mellett elhanyagolhatóan 
kicsinyek. Coulomb mé-

réseit torziós mérleggel 

végezte. 

A 6. ábra szerinti elren-

dezésben az A próbatest 

két fonalra függesztjük 

fel, B szintén kicsiny 

méretű ( A-val azonos 

kivitelű fém) szigetelő 

tartón, amely skála előtt 

mozgatható. Ha a B go-
lyónak villamos töltést adunk, majd az A golyót hozzáérintjük, akkor az 

utóbbi kitér függőleges helyzetéből, és más egyensúlyi helyzetet foglal el. 

Ekkor az A és B közötti távolságon hat egymásra a két feltöltött  golyó. Az  

A test súlyának ismeretében az ábra szerint számítható a vízszintes kitérítő 

 

 

A 

B 

+ 
+ 

r 

 

12. ábra Villamos erőhatás 
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erő. Ha a B testet a skála mentén eltoljuk, az A kitérése változik. Több mérés 

alapján megállapíthatjuk, hogy az A testre ható vízszintes erő nagysága,

2r

k
F   

ahol r a testek távolsága, k pedig a két golyó villamos állapotától függő, 

egyenlőre határozatlan állandó. 

Az előző összefüggés azt mutatja, hogy az A és B test villamos töltése egy-

másra a távolságuk négyzetével fordítottan arányos erő hat. A két golyó 

összeérintésével A és B felületén azonos előjelű (+) és nagyságú töltések 
egyenletesen helyezkednek el a testek felületén. Ezek után mondhatjuk, 

hogy A test felületén QA, B felületén QB nagyságú töltés halmozódott fel. 

Megállapítható, hogy A-nak QA töltésére a villamos tér EA erősségű pontjá-

ban  F= QA ·EA erő hat. Tehát az erő a villamos töltéssel is egyenesen ará-

nyos, ezért a k együttható szétbontható k és QA tényező szorzatára ; 

AQkk  '
 

 

behelyettesítve,  

2

'

r

Q
kF A  

A k arányossági tényezőt tovább bonthatjuk, mert nemcsak A töltése te-
kinthető mérőtöltésnek, hanem B test töltése is, továbbá B- re is azonos 

nagyságú erő hat mint A -ra. Ez az erő felírható 

BB EQF   

ahol QB a B testre villamos töltése, EB pedig a B test helyén mérhető villa-

mos térerősség. A kértékét helyettesítve kapjuk, 

2r

QQ
fF BA   

Ez a Coulomb törvény.  

Szavakkal; QA és QB pontszerű töltések akkora erővel hatnak egymásra, 

amely egyenes arányos a töltések szorzatával és fordítva a távolságuk 

négyzetével. 

Az f arányossági tényező értéke,  

9

12

0

109
10856,814,34

1

4

1






f  

Mértékegységét a Coulomb törvényből határozhatjuk meg. 

][

][][
][][

2r

QQ
fF BA 
  

kifejezve f arányossági tényezőt 

2

22

][][

][
][][

C

m
N

QQ

r
Ff

BA




  

A előzőekből látható, hogy 0 (fizikai térállandó) értéke: 

2

2
12

0 10856,8
Nm

C  

Számítsuk ki, hogy mekkora erővel vonzzák egymást 1m távolságban lévő 

+1C  és 1 C nagyságú pontszerű  pontszerű töltések. 

N
m

CC

C

Nm
F 9

22

2
9 109

1

11
109 


  

Értelmezve a villamos töltés nagyságára, jelentené, hogy 1C az a villamos 

töltés, amely a vele egyenlő nagyságú töltésre 1m távolságból 9 ·10
9 

N 

erővel hat.  
A valóságban a villamos töltés meghatározásakor az  

AsC 11   

egyenlőség szerint összefüggő ampert rögzítették, amelynek meghatározá-

sával majd később foglalkozunk. 

A pontszerű töltésre vonatkozó Coulomb-törvény alapján meghatározhatjuk 

a villamos térerősséget valamely Q pontszerű töltés terében. Legyen a Cou-

lomb törvény formulájában Q1 =Q és Q2 a próbatöltés. Minthogy   

1. e. 

2. e. 

3. e. 
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E
Q

F


2

 

így F helyére beírva a Coulomb törvényt kapjuk, hogy 

2

2

2

2

r

Q
k

Q

r

QQ
k

E 



  

de  

04

1


k  

így 

2

04

1

r

Q
E 


 

 

A villamos térerősség 

tehát a pontszerű töltés-

től r távolságban egye-
nesen arányos a töltés 

nagyságával, és fordítva 

arányos a távolságuk 

négyzetével. 

 Ha a villamos térerősség vektori-

ális mennyiség, akkor nagysága 

(számérték és egység) és iránya is 

van. Megállapodás szerint E irá-

nya mindig a pozitív töltésre ki-

fejtett erő irányával egyezik meg. 

A kapott összefüggés alapján is 

meghatározhatjuk a térerősség 
irányát, ha r távolságot vektor 

mennyiségnek vesszük. Már mate-

matikából ismert, hogy a vektorok 

jellemzésére irányuk és nagyságuk együttes felhasználása szükséges. 

Bármely vektor felbontható egy skalárkomponens és egy egységvek-

tor komponens szorzatára. Ezek után a képletünk úgy változik, hogy 

0

2

04

1
r

r

Q
E 


 

r
0
 a mértékegységgel nem rendelkező egységvektor (pl. 1 mm), a képletben 

lévő r2
  a mértékegységgel rendelkező skaláris mennyiség. 

2.6  A villamos tér szemléltetése erővonalakkal.    

Képzeljük el azt, hogy a térben különböző vezetőkhöz és szigetelőkhöz 
kötötten villamos töltések helyezkednek el. E töltések által gerjesztett villa-

mos teret vizsgáljuk a következő egyszerű eszközzel. Ezt nevezhetjük vil-

lamos iránytűnek. Elké-

szítés módja; vékony 

szigetelő anyagból ké-

szült pálcikára igen kis 
tömegű fémgolyót he-

lyezünk, majd függőle-

gesen álló tű hegyére 

fektetjük. A pálcika 

vízszintes nyugalmi 

helyzetét a pálcika ki-

egyensúlyozásával vé-

gezzük el. A golyóknak 

ellentétes töltést adunk 

és villamos térbe he-

lyezzük, az adott helyen 

az villamos iránytű beáll a térerősség irányába. 

A villamos térben pontról- pontra haladva ily módon kitapogathatjuk a tér-

erősség irányát. A villamos iránytűt mindig az általa mutatott irányban el-

tolva, valamilyen vonal mentén haladunk. Az ilyen vonalakat erővonalak-

nak nevezzük. Az erővonalakhoz bármely pontjához húzott érintő iránya 

adja a térerősség irányát, ha az érintő irányítottsága azonos a   töltésű 

golyótól a + töltés felé mutató vektorral. Ha egyetlen pontszerű töltést 

          +

       +

p o z i t í v  v i l l a m o s  t ö l t é s

v i l l a m o s  i r á n y t ű

 

14. ábra Pozitív villamos töltés mérése 

 

    
  +         

negatív villamos töltés 

villamos iránytű 

 

15. ábra Negatív villamos töltés mérése 

Q

P

r0

 

13. ábra Egységvektor 
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vizsgálunk, akkor az erővonalak az ábra szerinti beállást mutatják. A villa-

mos térerősség irányának a + töltést választottuk, az erővonalak iránya en-

nek megfelelő 

Különböző töltéseloszlások terében a villamos iránytű jelzései alapján a 

következőtapasztalatokat szűrhetjük le. 

1.Az erővonalak min-

den esetben töltésekhez 

vezetnek; a pozitív töl-

tésből indulnak ki és a 

negatív töltéseken vég-

ződnek. Egyetlen pozitív 

töltés esetén az erővona-

lak a pozitív töltésből 

indulnak és a végtelenbe 

tartanak, negatív töltés 

esetén a végtelenből 

indulva a negatív tölté-
sen végződnek. A végte-

len itt annyit jelent, hogy a másik töltés szétválasztás után akkora távolságra 

került, hogy igen kicsiny erőhatása miatt, jelenlétét nem vesszük figyelem-

be. 

2. Az erővonalak egymást sehol sem metszik. Tehát a térerősség iránya a tér 

minden egyes pontjában egyértelműen meghatározott. 

 3. A villamos tér minden pontjában áthalad erővonal. Ez természetes, hi-

szen a villamos tér minden pontjában értelmezve van E villamos térerősség. 

Tehát megállapítható, hogy a villamos tér folytonos. 

Eddig az erővonalakkal a folytonos villamos tér tetszés szerinti pontjában 

adott térerősség irányát jellemeztük. Az E villamos térerősség ábrázolásánál 
a villamos térerősség nagyságát is meg kell tudjuk adni a térerősség teljes 

meghatározásához. Az erővonalak erre a célra is alkalmasak, ha megállapo-

dunk abban, hogy ott, ahol a villamos térerősség számszakilag nagyobb , az 

erővonalakat sűrűbben ábrázoljuk. Ezért meghatározhatjuk az erővonal-

sűrűség fogalmát.  

Erővonal-sűrűségnek nevezzük az erővonalakra merőleges felületegysé-

gen áthaladó erővonalak számát. 

Ezután, megállapodunk abban, hogy a villamos tér tetszés szerinti pontjában 

uralkodó térerősséget oly módon szemléltetjük grafikusan, hogy a kérdéses 

pont környezetében az erővonalakra merőleges felületen a térerősség szám-

értékével egyenlő számú erővonalat szerkesztünk vagy képzelünk el. Tehát 

a térerősség irányára merőleges felületegységen áthaladó erővonalak 

száma egyenlő a térerősség számértékével. 

2.7 A villamos térerősség fluxusa 

2.7.1 A vektor fluxusa. 

A villamos (mágneses) terek számításánál nélkülözhetetlen fogalom a vek-

tor fluxusának bevezetése. 

A fluxus (lat. áramlás, 
folyás) szó már utal arra, 

hogy a folyadékok áramlá-

sának analógiájából (ha-

sonlóság) célszerű kiin-

dulni. 

Képzeljük el valamilyen 

ideális (összenyomhatat-

lan, súrlódásmentes) fo-

lyadék áramlását. A to-

vábbiakban szintén, a 

fantáziánkra hagyatkozva, 

képzeljük el a folyadékban 
egy olyan kicsiny, pl. kör 

alakú síkfelületet, amelyben a folyadékrészecskék sebessége (v) állandó. A 

kör lapfelületet a sebességre merőlegesen vesszük fel. Ennek a felületnek 

peremén áthaladó folyadékrészecskék további útja egy áramlási csövet  

(fluxuscső) határoz meg. A fluxuscső keresztmetszete általában nem állan-

dó. Az 17. ábra szemléltet egy ilyen fluxuscsövet. Az A1 és A2 a v1 és v2 

sebességekre merőleges keresztmetszetek a fluxuscső két pontja. Ha az 

áramlási tér tetszés szerinti pontjában a sebesség az időben állandó, akkor 

állandósult (stacionárius) áramlásról beszélünk. 

 

 +     

 

16. ábra Ellentétes ponttöltés erőtere 

 

A1 
A2 

v1 v2 

 

17. ábra Fluxuscső ábrázolása 
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Stacionárius áramlás esetén az A1 és A2 keresztmetszeteken időegység alatt 

átáramló folyadékmennyiségek egyenlők; 

2211 vAvA   

Ha a keresztmetszetet a sebességre nem merőlegesen vesszük fel, akkor az 

A  ferde felületen átáramló folyadékmennyiség A cos  = A, ahol  az 

A ferde felület és A képzelt merőleges felület között bezárt szög nagyságát 
jelenti. 

2.7.2 A villamos tér fluxusa. 

Eddig a sebességvektor fluxusát értelmeztük. Természetesen bármely vek-

tormezőben tetszőleges 

A felületre hasonlóan 

értelmezzük a fluxust.  

 

Mondottuk, hogy a 
villamos tér is vektor-

mező, és jellemeztük 

erővonalakkal. A vil-

lamos térerősség E 

fluxusa a villamos 

térben adott A merőle-

ges felületre, 

 

AEE   

de 

Q

F
E   

így mértékegysége 

Q

N

Q

F
E 

][

][
][  

Behelyettesítve az  E= F/Q összefüggést, a villamos térerősség fluxusa, 

Q

F
AE   

és mértékegysége: 
C

N
m

Q

F
AE

2

][

][
][][   

2.8 Villamos feszültség és potenciál 

 

Eddig a villamos teret, mint vektormezőt jellemeztük a villamos térerősség 

fogalmának bevezetésével. A következőkben bevezetünk egy skaláris (irány 

nélküli) mennyiséget, amellyel szintén jellemezhetjük a villamos teret. Ez a 

skaláris mennyiség a feszültség ill. a potenciál. 

A jobb megértés céljából most mechanikai fogalmakból indulunk ki. A 

mechanikában a munkát a következő képlettel számoltuk ki. 

sFW   

Természetesen ilyen egyszerűen csak akkor számolhatunk, ha az F erő ál-

landó és iránya megegyezik az s út irányával. Általános esetben közelítően 

úgy számolhatjuk a munkát, hogy az utat s1, s2 ... si kicsiny útszakasz-
okra bontjuk, és a szakaszok mértékszámát szorozzuk a szakaszon ható 

erőnek F1 , F2 ,... Fi  az út irányába eső komponensével (vetületével). Az erő 

változhat az egyes útszakaszokon belül is. Mindenesetre közelítően úgy 

kapjuk  munka W értékét, hogy az Fi si skalárszorzatokat képezzük és 
ezeket összegezzük az út mentén. Előzőek szerint a mechanikai munka 

számításának algebrai alakja, 

  ii sFW  

ahol  i = 1-től n-ig. 

Hasonló képlettel fejezhetjük ki a villamos térben végzett munkát is. 

Ha a villamos tér A pontjából B pontjába valamilyen s úton Q töltés mozdul 

el, úgy, hogy állandó erő hat rá, amelyet a villamos térerősség vizsgálatakor 

határoztunk meg, F = QE akkor a villamos munka 

változó erő munkájának számítása

F1

F2

Fi

 s1

 s2

 si

F3

18. ábra Változó irányú erő 
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    iiiiii sEQsEQsFW  

ahol i = 1-től n-ig 

 

Továbbiakban csak a változó mennyiségekkel foglalkozunk, ezért a Q tötést 

elhagyhatjuk, mivel vizsgálódásunk alatt értéke állandó, 

   ii sE
Q

W
 

amelyben i = 1-től n-ig 
Az előző képlet nem más, mint a térerősség és az útszakasz, mint vektorok 

skaláris szorzatainak összege az út mentén. Egyenletünk azt mondja ki, 

hogy a töltésegységre eső munkát úgy számoljuk ki, amelyet jelöljük U-val 

és legyen a neve villamos feszültség, hogy az út mentén A-tól B-ig a tér-

erősség Ei és kicsiny útszakaszok, si , skalárszorzatait összegezzük. Tehát 
a villamos feszültség, 

Q

W
U   

a Q töltésegységre  eső W munkával  egyenlő, 
mértékegysége: 

C

Nm

C

J

coulomb

joule

Q

W
U 

][

][
][  

 

 

A feszültség mértékegységét az előzőekből származtatjuk és a jele V (volt). 

V
C

mN

C

J
1

1

11

1

1



  

Ha a Q töltés a B pontból az A pontba visszatér, tehát az útnak (mozgásnak) 

ellentétes irányítást adunk, akkor a skalárszorzatuk előjelet váltanak, mert az 

egyik si útszakasz ellentétes irányú lesz, a feszültség is előjelet vált. Ha a 
feszültség A-tól B-ig  s úton UAB és visszafelé haladva B-től A-ig UBA akkor 

írhatjuk, hogy  

BAAB UU   

A feszültség fogalmának bevezetésével most már a Q töltés elmozdulásánál 

végzett munkát kiszámíthatjuk a  

ABUQW   

összefüggés segítségével is. 

 

Megállapítások 

 

A 

B 

E1 

E2 Ei 

s1 

s2 

si 

si = cos Ei 

 

 

19. ábra Villamos tér munkája 
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1.Homogén villamos térben a feszültség,(villamos munka) nem függ az 

útkitérésektől, vagyis attól, ha a haladási irány eltér az erő irányától. Ha 

homogén villamos térben mozgó Q töltés A pontból B pontba mozog, akkor 

az elmozdulásnak csak az F erővel megegyező összetevőit kell figyelembe 

venni. Kellően si 
kicsiny útszakasz-

okra bontva A és B 
pont közötti távol-

ságot és ezen ki-

csiny útszakaszok 

erőre vonatkoztatott 

összetevőit össze-

adjuk AC szakaszt 

kapjuk meg, füg-

getlenül attól, hogy 

a mozgó töltés A és 

B szakaszon belül 

milyen pályát ír le.  
A leírtak alapján az 

ábra jelölésével a 

villamos munka 

 

CAEQCAFWAB   

és a villamos feszültség  

CAE
Q

W
U

CAE
Q

W
U

BA

AB





 

Mivel EAC és -EAC abszolút értéke egyenlő ezért felírhatjuk, hogy 

WAB -WBA = 0  és  UAB- UBA = 0 amely jelenti, hogy homogén villamos 

térben a zárt vonal mentén a villamos feszültség értéke nulla. Ha jól megfi-

gyeljük az előző megállapításunk azt is jelenti, hogy képletünk ugyan arra a 

pontra írt feszültséget határozta meg. 

2.Statikus villamos térben nincsenek zárt erővonalak.(statikus, = nem 

változó) Előzőekben megállapítottuk, hogy villamos térben két kijelölt pont 

közötti feszültség független az úttól. Abból a tényből, hogy statikus villa-

mos térben feszültség zárt vonal (hurok) mentén nulla, az is következik, 

hogy statikus villamos térben nincsenek zárt erővonalak. Ha volna ilyen 

erővonal, akkor ennek mentén a feszültség értéke nem lehetne nulla, mert 
figyelembe véve a haladási irány és az erővonal irányának egyezőségét (+ 

UAB) pozitív feszültséget határozott meg. Ellentétes haladási irányban (-UBA) 

negatív előjelű feszültségértéket kapunk. A negatív előjel a haladási irány 

ellentétes megváltozása miatt (-si) keletkezett, amelynek matematikai 

magyarázatát az UBA =  Ei (-si) egyenletből kiemelt negatív előjel indo-

kol. Ha az egyenlet -si útszakaszának egyetlen kicsiny részében is lenne 

egy olyan erőhatás Fz = QEz amely ellentétes az összes többi erőhatás 
irányával, akkor azt is negatív előjellel kellene fölvenni, így UBA 

feszültségét a következő, részekre bontott egyenlettel kellene felírni, 

   )()()()( zzjjBA sEsEU  

amely azt jelentené, hogy UAB  UBA  0 . Az eltérés  (-Ez)  (-sz) szor-
zatból nyert pozitív érték adhatja, amely statikus villamos tér vizsgálatakor 

nem tapasztalható.  
3.Statikus villamos tér örvénymentes. 

Az örvénymentesség megállapítása az előző pontban magyarázott erővona-

lak töltésből történő indulása (pozitív) és töltéshez érkezése (negatív) adja. 

Így megállapíthatjuk, hogy az erővonalak nem alkotnak zárt erővonalakat. 

Az örvénymentes kifejezés használata a folyadékáramlási analógiából vett 

kifejezés, mert örvénylő folyadékban az áramlási vonalak zártak. 

 

A 

B 

C 

Feszültség homogén villamos térben 

F 

AB = s 

BA = s 

 

20. ábra Villamos feszültség 

4. e. 
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4. Két vezető között a feszültség állandó. A statikus villamos tér örvény-

mentességéből az is 

következik, hogy két 

vezető között a 

feszültség állandó. 

Ha a feszültséget az 
1, 2, 3, 4, görbéken 

körülhaladva szá-

mítjuk, a 2 és 4 

görbék mentén a 

skalárszorzatok 

összege nulla, mert a 

térerősség vektora 

merőleges az útra (a 

vezető felülete). 

Ebből következik, 

hogy az 1 és 3 gör-
béken a feszültség ellentétes előjelű lesz. 

5.Töltéshordozót nem tartalmazó vezető két pontja között a feszültség nul-

la. A statikus villamos tér örvénymentességének tétele alapján igazolhatjuk 

azt a kísérleti eredményből következtetett tényt, hogy a vezetők belsejében, 

ill. fémesen körülzárt üregben a térerősség nulla. Ha a térerősség nem volna 

nulla, akkor a vezetőben, ill. az üregben erővonalak haladnának, amelyek-

nek a fémfelületen kellene kezdődnie, körüljárva nullától különböző feszült-

séget kapnánk. 

2.9 Villamos potenciál fogalma.  

A feszültség fogalma alapján bevezethetjük a potenciál fogalmát. A feszült-

séget eddigiek szerint két pont között számítjuk. Megállapodással az egyik 

pontot valamely vezetőn vesszük fel, ill. a feszültséget a tér különböző pont-

jai és a kiválasztott vezető között számítjuk. Ilyen kiválasztott vezető leg-

gyakrabban a föld, ill. a vele azonos feszültségen lévő és vezetővel összekö-

tött un. test. Egy tetszőleges A és B pont közötti feszültséget a földhöz ké-

pest a következő módon számolhatjuk ki. 

BFAFAB UUU   

 

Az UAB jelenti az A és B pont közötti feszültséget, az UAF az A pont és föld 

közötti feszültséget, az UBF a B és föld közötti feszültséget. 

A tér valamely P pontjától a földig ( vagy az alapul választott vezetőig) 

számított, vagy mért fe-

szültséget a P pontbeli 

potenciálnak nevezzük. 

Az indexben szereplő 

betűk közül csak annak a 

pontnak a jelét hagyjuk 

meg, amelytől mérjük a 

feszültséget. Tehát  

BBF

AAF

UU

UU




 

az A pontban lévő töltést 

pozitívnak feltételezve  

BBFFB UUU   

akkor az A ponttól B-ig 

mért feszültség 
 

BAAB UUU   

Szavakkal, az A-tól a B pontig a feszültség egyenlő az A és B pont potenci-

áljának különbségével. A föld helyett a tér tetszőleges pontja ( ha nincs 

vezető akkor is) kijelölhető vonatkoztatási alapnak, mert a feszültség mindig 

potenciálok különbsége. 

A vonatkoztatási rendszer potenciálja mindig nulla. A potenciál mérték-

egysége megegyezik a feszültség mértékegységével, tehát a volt. 

Az villamos tér teljesítménye: 

A villamos feszültséget a mechanikai munka általános képletéből számítot-

tuk ki. Folytatva a gondolatmenetet a villamos tér teljesítménye is kiszámít-
ható. 

A mechanika teljesítmény és munka között a 
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+ 
 

 

21. ábra Villamos térerő két vezető között 
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22. ábra Villamos potenciál 
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idő

munkamechanikai
P   összefüggést írhatjuk fel. Előzőekben 

meghatároztuk a mechanikai munkát, ezt helyettesítsük be a teljesítmény 

képletünkbe 

i
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t

sF
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W
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Előzőekben meghatároztuk, a villamos térbe helyezett pontszerű töltés által 

végzett munkát, akkor 
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de az E ismert összefüggése alapján 
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Az A-B különbséget tudjuk, hogy a töltés által megtett út, r a mozgó töltés 

és a teret létrehozó töltés távolsága. Újabb helyettesítéssel egyszerűsíthető a 

képletünk 

0

2

2

4 r

Q
vP  , ahol v a mozgó töltés sebessége. Fejezzük ki a mozgó 

töltés sebességére utaló v-t. 
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U
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Villamos térben egy Q villamos töltés elmozdulása s távolságra, függ a 

villamos feszültségtől U és a dielektromos állandótól, ε. Későbbiekben 

fontos tétel! 

2.10 A villamos tér szemléltetése szintfelületekkel 

A villamos teret az eddigiekben az erővonalrendszerrel szemléltettük. A 
következő szemléltetési mód az lehetne, hogy a tér sűrűn felvett pontjaiban 

megszerkesztenénk a térerősség vektorát. További szemléltetés volna, ha a 

tér sűrűn kiválasztott pontjaiban megadnánk a pontok mellé írva a potenciál 

értékét. Mindezeknél alkalmasabb mód a szintfelületekkel (nívófelületekkel) 

való szemléltetés. Szintfelület a villamos tér ama pontjainak összessége , 

amelyekben a potenciál ugyanakkora. Ezek a felületek az adott villamos tér 

szerkezetétől függően lehetnek gömbfelszínek, síkok vagy más geometriai 

alakzatok. A szintfelületekkel való szemléltetés úgy történik, hogy a vizsgált 
térrészben megszerkesztünk U0 potenciálú szintfelületet és a többi, további-

akban szerkesztendő szintfelületekre előírjuk, hogy bármely két szomszédos 

felület között a 

feszültség ( poten-

ciálkülönbség) U 
legyen. Ilyen nívó-

felület-rendszert 

láthatunk az ábrán. 

Az U0 potenciálú 

felülettől az erővo-

nalakkal ellentétes 

irányban haladva 
jutunk el a maga-

sabb potenciálú 

felületekhez. Bár-

mely nívófelület két 

pontja között a 

feszültség nulla. 

Ebből következik, hogy E merőleges a szintfelületekre, tehát az erővonalak 

is merőlegesek a szintfelületekre . 

A térerősség a szomszédos nívófelületek potenciálkülönbsége és (merő-

leges) s távolságuk között a feszültség definíciója alapján a következő 

összefüggés van 

sEU   

 

Az egyenlőség annál pontosabban érvényes, minél kisebbnek választjuk 

U-t , mert akkor a térerősség két szomszédos nívófelületen kevéssel kü-
lönbözik. Az előző képletből 

 

Szintfelületek 

U0 

U0+U 

U0+2U 

E (F) 

 

23. ábra Szintfelületek 
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amely azt jelenti, hogy (U állandósága miatt) a térerősség a szintfelületek 
távolságával fordítva arányos, és minél kisebb a térerősség a villamos tér 

valamely részében, annál nagyobb távolságra vannak egymástól a szomszé-

dos nívófelületek. A szintfelületek tehát a térerősség változását is jól szem-

léltetik, ahol sűrűn következnek egymás után, ott nagyobb a térerősség. 

2.11 Feszültség és szintfelületek ponttöltés terében 

Feszültség ponttöltés terében 

A bekezdésben 

kitűzött feladat 

nemcsak önmagában 

fontos példa, hanem 

általánosítási lehető-

ségek miatt is nagy 

jelentőségű. Tűzzük 

ki feladatként a 

feszültség kiszámí-
tását Q pozitív pont-

töltés terében A és B 

pont között, úgy, 

hogy haladási irá-

nyunk A-tól B felé 

történjen. Az út, 

amelyben a feszültséget számoljuk, a Q ponttöltésből kiinduló sugár 

abr  hosszúságú szakasza. A térerősség iránya az út irányával azo-

nos, nagysága azonban változik a távolság négyzetével fordított arányban. 

Az irányított utat rt kicsiny r1 ,  r2 , stb szakaszokra osztjuk. Ezeket a 
szakaszokat mint vektorokat szorozzuk (skalárisan) a megfelelő E1, E2 stb 

térerősség vektorokkal. Minél kisebb egy elemi szakasz, annál jobb közelí-

téssel tekinthetjük állandónak a térerősséget a kérdéses szakaszon, tehát a 

szakasz bármely pontjában kiszámított térerősséggel számolhatunk. A fe-

szültség ezek szerint közelítően az E1r1,  E2r2 ... Enrn skalárszorzatok 

összege lesz 
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az is ismert, hogy 

 
 abr

111
 

Az előzőek alapján egy Q ponttöltés terében, a töltéstől  a és b távolságra 

számoltuk ki a feszültséget. Körbejárva a ponttöltést megállapíthatjuk, hogy 

igen  sok azaz a és b távolság amely fölvehető. A Q töltés terében a és b 

távolságra felvett ponttömeg a Q töltés körül egy a és egy b sugarú gömb-

felszínt alkot. Feleljen meg az a távolság r2 sugárnak, b távolság r1nek, 

akkor általánosan felírható, hogy ponttöltés terében, a töltéstől r1 és r2 távol-

ságban lévő A és B pont közötti feszültség 











210

11

4 rr

Q
U AB


 

Ha r2 értékét minden határon túl növeljük, ez azt jelenti, hogy r2 sugárhoz 

tartozó b pont helyét Q töltéstől a végtelenben helyeztük át, akkor az 1/ r2 

tört értéke 0 értékét veszi föl, így   

10

1

4 r

Q
U AB 


 

Ez a formula azt is jelenti, hogy ponttöltés terében a töltéscentrumtól r tá-
volságban levő pontokban a potenciál állandó. A ponttöltés helyével kon-

centrikus gömbfelszínek, tehát szintfelületek. 

Q

a
b

A B

Feszültség számítás ponttöltés terében

r

 

24. Ábra Ponttöltés tere 
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2.12 A villamos eltolás bevezetése és az elektrosztatikai 
Gauss-tétel 

 

Már foglalkoztunk a villamos térerősség fluxusával, megállapítottuk, hogy a 

villamos térerősség fluxusa valamely A felületre az Ei Ai skalárszorzatok-
nak a felület mentén való összegzésével számolható. Láttuk, hogy ennek az 

összegnek számértéke a felületen áthaladó erővonalak számával egyenlő. 

Azonnal megállapíthatjuk, hogy E fluxus az A zárt felület által körülvett 
villamos töltéssel arányos. Ha az A zárt felület speciálisan a Q pontszerű 

töltéssel koncentrikus gömbfelszín, akkor az rögtön megállapítható. Ha a 

gömb sugara r, akkor rajta a térerősség mindenütt  

2

04

1

r

Q
E 


 

Helyettesítsük be a E fluxus képletébe, 




2

2

0

4
4

1
r

r
AEE 

 

és 4r
2- el egyszerűsít-

ve kapjuk, 

QE 
0

1


 

Eredményünk szerint a 

E független a gömb 

sugarától mindig Q/ 0. 
Ez természetes, mert a 

térerősség a távolság 

négyzetével fordítva, a 
gömbfelszín pedig a 

távolság négyzetével 

egyenesen arányos. Másrészt E számértéke a felületen áthaladó erővonalak 
számával egyenlő.  

Ha Q ponttöltésből kiinduló és r1 

sugarú gömbfelületen áthaladó 

erővonalakat fluxuscsövekké 

fogjuk össze, akkor a 

fluxuscsöveknek egy másik r2 

sugarú gömbfelülettel alkotott 
metszésfelületein ugyanaz az 

erővonalnyaláb halad át mint az 

r1 sugarú gömbfelülettel alkotott 

metszésfelületein. A folyadék-

áramlás esetében ezt úgy fejez-

tük ki, hogy az áramlási cső 

(fluxuscső) különböző helyein 

felvett A1 és A2 keresztmetszete-

ken időegység alatt átáramló folyadékmennyiségek egyenlők, A1 v1 = A2 v2  

Ha a Q pontszerű töltést tetszés szerinti zárt felülettel vesszük körül, akkor 

is igaz marad az állításunk, mert egyes erővonalak többször döfik át a felü-
letet. Az ilyen erővonalakat összefoglaló fluxuscsövek olyan metszeteket 

határoznak meg a felülettel, amelyekre vonatkozó fluxus többször változó 

előjellel kell felvenni. 

A fentiek alapján belátható, hogy mindig igaz a 

QE 
0

1


  

egyenlőség, amely jelenti, hogy tetszés szerinti zárt felület esetén a villamos 

térerősség fluxusa a felület által körbefogott Q töltéssel egyenlő. 

2.12.1 Villamos eltolás. 

Az előző képletből kiindulva fejezzük ki a Q töltést, 

EQ  0  

Helyettesítsük be a AEE   akkor képletünk így alakul, 

EAEQ  00   

 

Qr2

r1

E

 

25. ábra Ponttöltés -fluxuscső 
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26. ábra Változó előjelű fluxus 
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Legyen a DE 0  és DE 0  akkor, a D villamos eltolás D 

fluxusa 

QADE   

Ez az egyenlőség az elektroszta-

tika nevezetes Gauss-tétele. 

 

Szóban megfogalmazva a villa-

mos eltolás fluxusa a villamos 
térben adott A zárt felületre ép-

pen a felület által körülfogott 

villamos töltések összegével 

egyenlő. 

A most bevezetett D-nek szem-

léltetése hasonlóan történik a 

térerősségével. A D villamos 

eltolás vektoriránya azonos az E 

térerősség vektor irányával, azzal 

a különbséggel, hogy E térerősség vektort 0-val zsugorítjuk. Az erővona-
lakra merőleges felületegységen át annyi vonalat rajzolva, amekkora D 

számértéke, mennyiségileg is szemléltetjük D vektormezőt. Ezek a vonalak 

az eltolási vonalak.  
Tovább vizsgálva a kapott egyenletünket megállapíthatjuk, hogy a villamos 

eltolás D egyenlő a felületi töltéssűrűséggel, 

A

Q
D   

amelyből D mértékegysége
22 m

sA

m

C 
  adódik. Az előző egyenletünk 

mértékegysége azt is jelenti, hogy különböző mértani alakzatú felületeknek 
milyen töltéstárolási képességei vannak.  

2.13 Síkelektródák tere, kondenzátor. 

 Két párhuzamos sík vezető terét vizsgáljuk. A vezetők felülete legyen A, 

távolságuk d. Legyen d sokkal kisebb , mint A lineáris méretei. A sík veze-

tők töltése legyen +Q és -Q. Ha az elektródák elegendő távolságra vannak 

más töltött testtől, akkor az ellentétes töltések vonzása miatt feltételezhetjük, 

hogy a töltések a belső felületen helyezkednek el. A feltételezett követelmé-

nyek között az elektródák közötti teret jó közelítéssel homogénnek tekint-

hetjük. A felületen D= Q/A töltéssűrűség, valamint E = Q/0A térerősség jön 
létre. Tanulmányaink alapján az elektródák között 

d
A

Q
dEU 




0
 

feszültség jön létre. 

Megjegyezzük, hogy megállapításaink annál pontosabban érvényesek, minél 

jobban biztosítva vannak a hangsúlyozott feltételek. Az elektródák peremén 

azonban nem biztosíthatunk soha olyan körülményeket, mint amilyen az 

idealizált rajzon látható. A valóságban a peremeknél az erővonalak görbül-

nek és ritkulnak, ezen kívül a külső felületen is végződnek, amelyek a külső 

környezetben lévő töltésekhez vezetnek. Röviden szólva az elektródák pe-

remén az erővonalak szóródnak. 

Rendezzük az előző egyenletünket úgy, hogy a villamos adatok az egyik, a 
vizsgált térre jellemző adatok a másik oldalra legyenek rendezettek, akkor 

d

A

U

Q
 0  

amely jelenti, hogy a töltés arányos a feszültséggel és ezt az arányossági 

tényezőt jelöljük C - vel, akkor 

C
d

A

U

Q
  

A képlet tehát kimondja, hogy mekkora ellentétes előjelű töltésmennyiséget 

kell felhalmozni két egymástól d távolságban lévő A sík felülettel rendelke-

ző, 0 fizikai térállandóval jellemzett elektródákon ahhoz, hogy a két elekt-
róda között mért feszültség egységnyi legyen. Az arányossági tényező C –t 

tehát töltéstárolási képességet jelent és kapacitásnak nevezzük. 

Mértékegysége, 

V

C

volt

coulomb

U

Q
C 

][

][
][  

A kapacitás mértékegységének külön neve a farad, jele F. 

-
+Q Q

d

A

Sík

elektródák

tere
 

27. ábra Síkelektródájú konden-

zátor 
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Ez az egység igen nagy, ezért a gyakorlatban 10
-3

, 10
-6

, 10
-9

 és 10
-12 értékeit 

használjuk, rendre milifarad [mF], mikrofarad[F], nanofarad [nF] és 
pikofarad [pF] értékeit. 

 

2.13.1 Villamos tér szigetelőanyagokban 

Azt definiáltuk, hogy a kondenzátor töltéstárolási képességet jelent, amely-

nek értékét az elektródafelület nagysága A, két elektróda egymástól mért 

távolsága d és az elektródák közötti tér, fizikai térállandója 0 együttesen 
meghatároz . Az  eddig vizsgált jelenségeket úgy képzeltük el, hogy az 

elektródák levegőben helyezkednek el és erre jellemző fizikai állandó az 0 , 
amelyet a levegő és vákuum dielektromos állandójának nevezünk. Az elekt-

ródák közötti szigetelőkre külön-külön meghatározható a saját dielektromos 

állandójuk, amelyet r- el jelölünk. 
Két legfontosabb megállapításunk az lesz, hogy egyrészt D villamos eltolás 

értéke nem változik, ha a vezetőket dielektrikumba ágyazzuk, másrészt E 

villamos térerősség sem nulla, hanem a szigetelőkre jellemző mértékben 

csökken. 
A villamos térben dielektrikum jelenlétének hatását a következő egyszerű 

kísérletekkel vizsgáljuk. 

Szigetelő tartón elhelyezett töltött fémgömbhöz csatlakoztassunk két azonos 

méretű fémgolyócskát. 

A golyók azonos kivite-

lű fémedények belső 

terében az edények 

falától ugyanolyan tá-

volságra legyenek. Az 

edényeket hozzuk azo-

nos potenciálra, földel-

jük, mérjük meg a go-
lyócskák potenciálját, 

értékük egyező lesz. 

Tegyünk az egyik 

edénybe parafinolajat, 

és ismételjük meg a 

mérést, amikor is azt tapasztaljuk, hogy a parafinolajjal feltöltött edényben a 

fémgolyócska töltése 2,5 -szer nagyobb a másiknál. Más anyagokkal meg-

ismételve a mérést különböző nagyságú értéket kapunk, de mindig nagyobb 

a levegőben lévő golyócskánál. A kísérleti elrendezés lényegében két azo-

nos felépítésű de eltérő dielektrikummal rendelkező kondenzátor töltéstáro-

lási képességét hasonlítja össze. 
Összefoglalva, azonos feszültség esetében (töltött fémgömb) ugyanannak a 

kondenzátornak töltése nagyobb, ha dielektrikummal töltjük ki, mint vá-

kuumban vagy levegőben. 

A másik alapvető kísérletünk a következő. Egy kondenzátort töltsünk fel, és 

mérjük meg a feszültségét először úgy, hogy a fegyverzetek között csak 

levegő legyen. Ezután fonalakra felfüggesztve a dielektrikumot süllyesz-

szünk be a fegyverzetek közé. Az utóbbi esetben azt tapasztaljuk, hogy az 

elektrométer kisebb feszültséget mutat. A kondenzátor töltése közben nem 

változott, a dielektrikum behelyezése miatt a feszültsége viszont csökkent. 

Következtetés; adott töltésű kondenzátor feszültsége csökken, ha a fegyver-

zetek közé dielektrikumot helyezünk. Minthogy az U feszültség az E tér-
erősség és s út skalárszorzata, eredményünket a következő formában fogal-

mazhatjuk meg. Adott töltéseloszlás esetén a térerősség szigetelőkben ki-

sebb, mint vákuum-

ban. 
Ezután vizsgáljuk, 

meg milyen hatással 

van a D villamos 

eltolásra a dielektri-

kum. Hogyan függ 

össze D villamos 

eltolás és E térerősség 
a dielektrikumban? 

Mivel a vezetőkön a  

töltéseloszlás nem 

változik, ha szigete-

lővel töltjük ki a 

környezetüket ezért a 

villamos eltolás 

D  egyenlőség szerint függ 

  

ELEKTOMÉTER 

Kondenzátor 

Dielektrikum 

 

28. ábra Kondenzátor feszültsége 

+Q

olaj levegő

2,5Q
Q

 

29. ábra Szigetelő dielektrikumja 
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össze a felületi töltéssűrűséggel (). A vákuumban (levegőben) érvényes

ED  0  összefüggés dielektrikum jelenlétében azonban már nem érvé-

nyes. Dielektrikumonként más-más arányossági együtthatót kell alkalmaz-

nunk. Az arányossági együtthatót a ED    egyenlőséggel definiáljuk. 

Nyilvánvalóan 0 értékét olyan arányban kell növelnünk, amilyen arányban 

E csökken az adott dielektrikumban. Tehát  értékét két mennyiség szorzata 

0  r  

határozza meg. Itt r mértékegység nélküli szám, amely a térerősség vá-
kuumbeli és dielektrikumbeli értékének aránya. A villamos eltolás és tér-

erősség tehát dielektrikumban a 

EED r   0  

egyenlőség szerint függ össze, r neve, az adott dielektrikum relatív 

dielektromos állandója;  pedig a dielektrikum dielektromos állandója (más 
elnevezéssel permittivitás vagy elektromos térjellemző). 

A most bevezetett mennyiségekkel írjuk le a sík kondenzátorra vonatkozó 

összefüggést. 

Ha kondenzátor egy fegyverzetének felülete A és a töltése Q, akkor továbbra 

is  

 D
A

Q
 

A feszültség a fegyverzetek között: 

d
A

Q
d

D
dEU

rr








00

1


 

A kondenzátor kapacitása  

d

A

d

A

U

Q
C r   0  

Emlékezzünk arra, hogy vákuumban ill. levegőben a kapacitást a 

d

A
C  0  

formula fejezte ki. 

A kapacitásra vonatkozó képletek alapján egyszerűen mérhetjük a 

dielektromos állandót. 

Megmérjük egy töltött síkkondenzátor feszültségét levegőben és a dielektri-

kumban. A (változatlan) töltés és a  feszültség viszonya határozza meg a 

kondenzátor kapacitását. 

Levegőben 

0

0
U

Q
C  , dielektrikumban 

1

1
U

Q
C  .Minthogy a kapacitás 

aránya  

r
C

C







02

1
 

a fenti kapacitásértéket behelyettesítve, kapjuk a következő egyszerű össze-

függést; 

1

0

U

U
r   

2.13.2 A dielektrikum polarizációja. 

A következőkben a 

villamos térnek a die-

lektrikumra kifejtett 

hatását vizsgáljuk. A 

dielektrikum moleku-

lákból épül föl, a mo-

lekulák pedig villamos 
töltéssel rendelkező 

részecskékből ( elekt-

ronok, ionok) is állnak 

ha a dielektrikumot 

villamos térbe helyez-

zük, a molekulák erő-

hatásokat szenvednek. 

Szigetelőben az elemi 

részecskék (elektro-

 

+Q     Q  

     

      

      

      

Influenciás polarizáció  

Semleges állapot  Polarizált állapot  

 

30. ábra Szigetelő polarizációja 
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nok) az erőtér hatáséra általában nem mozoghatnak szabadon, de az atomi 

kötelékekben maradva kis villamos eltolódást (villamos deformációt) vé-

gezhetnek. A villamos tér hatására a molekulákban a pozitív és negatív 

töltések tartózkodási helyei eltolódnak és elemi molekuláris dipólusokat 

alkotnak, vagyis polarizálódnak. 

A polarizálódásnak kétféle fajtáját különböztetünk meg. Egyik az 
influenciás ( töltés megosztás) polarizálódás, másik a paraelektromos pola-

rizáció. 

Az influenciás polarizációnál az történik, hogy az eredetileg villamosan 

semleges molekulák influencia által influált, megosztott pólusokká 

(kétpólus) válnak. 

A paraelektromos polarizációnál más jelenség játszódik le. A dielektrikum 

olyan részekből tevődik össze, amelyek már eleve dipólusok. Töltetlen kon-

denzátor fegyverzetei között ezek az elemi dipólusok rendezetlen állapotban 

vannak. Villamos tér hatására a dipólusok az erővonalakkal párhuzamosan 

állnak be ( innen a para - elektromos jelző).  

2.13.3 A kondenzátor mint áramköri elem 

Az előzőekben elsősorban az elektromos tér létrejöttét, jellemzőit, térbeli 

eloszlását vizsgáltuk, majd sík elektródarendszerek töltés és feszültségvi-

szonyait. Az utóbbi esetben az érdekelt bennünket, hogy a vezető elektró-

dákra elhelyezett töltések milyen feszültséget hoznak létre az egyes elektró-

dákon, vagy fordítva, az elektródákra kapcsolt feszültségek hatására mekko-

ra értékű töltés halmozódik fel az egyes elektródákon. A megtárgyalt anyag-
rész legfontosabb eredményének azt tekinthetjük, hogy sikerült a legbonyo-

lultabb elektróda rendszert visszavezetni ideális kondenzátorok rendszerére, 

ahol az ideális szó jelen esetben annyit jelent, hogy a kondenzátor egyik 

lemezéből kiinduló D- vonalak mindegyike a másik lemezen végződik, vagy 

más szóval egy ilyen értelemben ideális kondenzátor két fegyverzetén azo-

nos nagyságú és ellenkező előjelű töltést találunk. 

Az elektrosztatika törvényei közvetlenül a töltés és a feszültség kapcsolatát 

adja amely,  

UCQ
C

Q
U 0  

Tudjuk viszont, hogy az áramerősség és a töltés között a következő össze-

függés áll fenn: 

tIQ
t

Q
I   

A kondenzátor feszültségét t idő eltelte után két mennyiség határozza meg, 

egyrészt a kondenzátor feszültsége U0 a kezdeti t0 időpillanatban, másrészt t 

idő eltelte esetén az 

C

tI
tI

C
U t




1
 

A kondenzátor feszültsége tehát 

tC UUU  0  

behelyettesítve  

C

tIQ

C

tI

C

Q
UC

)(00 



  

képletet kapjuk, ami a kondenzátoron lévő feszültséget jelenti. Képletünk 

szerint egy C kapacitású kondenzátor feszültségét meghatározhatjuk, ha 

ismerjük a kezdőpillanatban lévő töltés nagyságát, valamint a t ideig folyó 

áram értékét.  

2.13.4 A kondenzátor energiája: 

A villamos tér energiáját már matematikai képlettel leírtuk. Külön megvizs-

gálhatjuk a kondenzátor teljesítmény viszonyait. A kondenzátor teljesítmé-

nye egy adott időpillanattól függ, attól, hogy töltések darabszáma (nagysá-

ga) egy adott időpillanatban mekkora. Az ismert képletünk a UCQ   

-et tovább alakítva 
t

UC

t

Q 
 összefüggést kapunk. A I

t

Q
 helyettesí-

téssel meghatározhatjuk a kondenzátort töltő és kisütő áram értékét, amely 

t

UC
I


  értékét adja. A kondenzátor egy időpillanathoz tartozó teljesít-

ménye legyen p, pillanatnyi árama i és feszültsége u, akkor 

)()()( tutitp  .Ha egy kondenzátor  töltetlen állapotban van akkor egy 
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adott időpillanathoz tartozó villamos teljesítmény értéke az a munkavégzés, 

melyet az adott időpillanatig elvégzünk, ami kondenzátor villamos energiá-

jának felel meg. A megértéshez így vizsgálva a kondenzátor energiáját, 

felírhatjuk, hogy  

 



ttttt

c uCt
t

uC
utiutpww

0

2

0000

)(   

A kondenzátor villamos energiájának átlagértéke: 

2

2

1
UCWc   képlet. Ha a számított mennyiség értéke - negatív, akkor 

a kondenzátorunk energiát ad le –kisül, ha + pozitív akkor energiát vesz föl, 

tehát a kondenzátort töltjük. Mértékegysége JW ][  

Megállapítható, hogy a kondenzátor energiája nem más mint a töltések, 

kondenzátor fegyverzeten történő elhelyezéshez vagy kiürítéséhez szüksé-

ges villamos munka. 

 
Egy kondenzátor feszültségmentes, ha t0 időpillanatban, vagyis a konden-

zátor töltési folyamatának kezdetekor a Q értéke nulla coulomb (C), ami 

jelenti, hogy a kondenzátor fegyverzetein nincs töltés (Q=0) és fegyverzete 

között a töltéshiány miatt nincs potenciálkülönbség  

][0
][

][00
0 V

FC

CQ
U 


 . 

2.13.5 Kondenzátor és kapacitás fogalmának használata: 

A sík elektródák tárgyalásánál megállapítottuk, hogy két egymással párhu-

zamos fémfelület kapacitása a 
d

A

U

Q
C  0  egyenlettel számítható. A 

C arányossági tényező a geometriai méretek és a dielektromos állandó szor-

zata adja. Ha ismert dielektromos állandójú anyagból és két párhuzamos 

fémfelületből készítünk egy ismert kapacitású villamos alkatrészt, akkor azt 

kondenzátornak nevezzük. Egy kondenzátorhoz mindig hozzátartozik a 

geometriai méretéből adódó véges kapacitás (töltés tárolási képesség) érté-

ke, tehát van kapacitás értéke, ellenben fordítva már nem igaz, vagyis a 

kapacitással rendelkező két párhuzamos fém felület, a villamos készülékben 

nem villamos alkatrész, hanem az alkatrészek hozzávezetésein mérhető 

kapacitás érték amit egyszerűen szórt kapacitásnak nevezzük. Az előzőek 

miatt a kapacitást és a kondenzátort, mint szóhasználatot pontosan kell al-

kalmazni.  

Javaslat a szóhasználatra: a kapacitás fogalmát akkor használjuk, ha vezető 
felületek töltéstárolási képességét akarjuk meghatározni. A kondenzátor 

kifejezést csak akkor alkalmazzuk, ha villamos alkatrészre utalunk. 

2.13.6 Kondenzátorok gyártása 

A kondenzátor gyártása a természetes és mesterséges villamos anyagok 

alkalmazásának fejlődésének függvényében változik. A gyártásához, egy-
részt a villamos vezető, másrészt villamos szigetelő anyagok szükségesek. 

Az előző megállapítás megértéséhez vissza kell térnünk a 

d

A

U

Q
C  0  képlethez, amelyből felírható az összes, a gyártását 

meghatározó alak. 

A képletünk első alakja az 
C

Q
U  , amellyel a kondenzátor feszültségét 

határozhatjuk meg. A C  helyére helyettesítsük be az
d

A
0  összefüggést. 

Eredményül kapjuk a 

d

A

Q
U





0

 összefüggést, melyet tovább rendezve 

Q
A

d
U 

0

1


 már elemezhető egyenletet kapunk. Az 0 jelenti a leve-

gő vagy légüres tér dielektromos állandóját. Kondenzátorokat csak kisebb 

mennyiségben készítenek levegőből álló dielektromos állandóval, tehát 

légszigeteléssel, helyette valamilyen természetes-, vagy mesterséges szigete-

lőanyagot alkalmaznak. Az ismert kísérletek azt bizonyították, hogy külön-

böző szigetelő anyagokat elhelyezve a kondenzátorok fegyverzetei közé, 
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állandó lemeztávolság és töltésnagyság esetén a fegyverzetek közötti fe-

szültség csökkent. A csökkenés a szigetelőanyagra vonatkozó dielektromos 

állandó értékével arányos. Értékét úgy határozták meg, hogy hányszor van 

meg benne a levegő vagy vákuum dielektromos állandója. 

0


 r

. Az 

r -t relatív dielektromos állandónak evezzük A felírt képlet más alakja a 

dielektromos állandó abszolút értékét, )( adja 0  r . Helyettesítsük 

be a feszültségképletünkbe -t, akkor egy szigetelőanyaggal ellátott 

dielektromos állandójú kondenzátort kapunk. A feszültség képletünk, 

Q
A

d
U 



1
 formára alakul. Elmondható, hogy a feszültség (U), a szi-

getelő anyagától, )( , fegyverzetek távolságától (d), a felület nagyságától 

(A) és a töltés mennyiségétől (Q) függ. Egy legyártott kondenzátornak a 

geometriai mérete és anyaga nem változik (
A

d




1
), csak a fegyverzetein 

elhelyezhető töltések mennyisége (Q). A képletünk szerint konstansnak 

véve a geometriai méreteket, akkor a kondenzátor feszültsége csak a tölté-

sek mennyiségétől függ. A függőség egyenes arányosságban van. Megálla-

pítottuk a kondenzátor kapacitása véges töltéstárolási képességet jelent, 

akkor az előzőekből megállapíthatjuk a fegyverzeteire kapcsolható véges 

feszültségértéket.  

A névleges feszültség ( nU ) értéke: azt a két fegyverzet közé kapcsolt 

maximális egyenfeszültség értéket, amelyet a kondenzátor még meghibáso-

dás nélkül elvisel, névleges feszültségnek nevezzük. A gyártás során a kon-

denzátorra ráírják, vagy egyéb módon tudatják (kódok alkalmazása) a fel-

használóval a névleges feszültség értékét. A kondenzátort olyan részáram-
körbe beépíteni, ahol a feszültség értéke, ha rövid időre is, meghaladja a 

névleges feszültség értékét tilos, mert a kondenzátor meghibásodásával a 

kialakított áramkör nem a számított értékeken üzemel. 

A kondenzátor kapacitásának (C) értéke: Visszatérünk az ismert képle-

tünkhöz 
d

A

U

Q
C  0  ahol gyártás során meghatározódik a kapacitás 

értéke és rögzítődnek a geometriai méretek 
d

A
C    képlet alapján. 

Kiválasztják az alkalmazott dielektromos állandójú ( ) szigetelőanyagot, 

meghatározzák lemezek távolságát (d) és a két, egymással azonos, lemezfe-
lületet (A). A kondenzátorok kapacitás értéke szabványos értéksort alkotnak. 

A gyártás során előállított kondenzátor csak meghatározott %-os értékben 

térhet el a szabványos értéksortól. Az értéksor egyes értékeit névleges ér-

téknek, a kondenzátor névleges kapacitásának, a maximális %-os eltérést, a 

kondenzátor tűrésének nevezzük. 

Meg kell még említeni kondenzátor kapacitás értékének hőmérséklet hatásá-

ra történő változását. A legyártott kondenzátor alkalmazási környezete csak 

meghatározott maximum és minimum hőmérsékleti tartományt vehet föl, 

természetesen úgy, hogy áramköri tervezéskor azt már ismerem. A konden-

zátor kapacitás értékének hőmérséklet függése bizonyos értékhatárok között 

lineáris. Minden kondenzátor típusra megadják a kapacitás hőmérsékleti 
tényezőjét jele(α). A hőmérsékleti tényező megadja, hogy egy 0C hatására 

hány F-al változik a kondenzátor kapacitása. Ha egy kondenzátor kapacitása 

200C-on C1 hőmérsékletváltozás után C2 akkor, 

)](1[ 1212 ttCC   , kapacitásváltozás kiszámítható. 

 

2.13.7 Kondenzátorok csoportosítása: 

A kondenzátorokat egyrészről dielektrikumuk alapján csoportosíthatjuk, 

másrészt lehetséges értékük állandósága vagy speciális feladatuk szerinti 

megkülönböztetésük. 

Állandó értékű kondenzátorok: 

- Precíziós kondenzátorok: melyek nagy kapacitás-stabilitással ren-

delkeznek a hőmérséklet, feszültség, frekvencia és idő függvényé-

ben. Kapacitás értékük kis tűrésű, dielektromos veszteségük kicsi ( 

jósági tényezőjük nagy), polaritás érzékenyek Idesorolhatjuk a csil-

lám, kerámia, üveg vagy polisztirol dielektrikumúakat.  
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- Félprecíziós kondenzátorok, a gyakorlati esetek többségében ide 

soroljuk a kis kapacitás értékkel rendelkező a papír, műanyagfólia, 

speciális elektrolitikus kondenzátorokat. 

- Általános felhasználású kondenzátorok, a tantál és az alumínium 

elektrolitikus kondenzátorokat, valamint az általános felhasználású 

kerámia kondenzátorokat. Jellemzőjük, hogy hőmérséklet érzéke-
nyek, szórásuk nagy, előnyük az egységnyi felületen kialakított ka-

pacitás érték és az alacsony ár. 

- Átvezető kondenzátorok. Ezek a kondenzátorok három kivezetéssel 

rendelkeznek. Az átvezető kondenzátor tulajdonságát jellemezve 

leírható, hogy az átvezető kondenzátor nem más, mint egy veze-

tékdarab váltakozó áramú rövidzára egy adott frekvencia érték fö-

lötti tartományra. Alkalmazásukra ott kerülhet sor, ahol széles 

frekvenciatartományban nagy zavarelnyomásra van szükség  

- Mikroelektronikai áramkörök kondenzátorai: nevezik chip-

kondenzátoroknak is. Kialakításuk a hibrid áramkörök megjelené-

sekor vált szükségessé, anyaguk kerámia, hőmérsékletváltozásból 
eredő kapacitásstabilitásuk igen jó. 

- Adókondenzátorok: külön megkülönböztetése a többi kondenzátor 

típustól a nagy rádiófrekvenciás teljesítménye, kis jósági tényezője, 

kis induktivitás és soros ellenállás miatt vált szükségessé. 

Változtatható értékű kondenzátorok: 

- Hangolókondenzátorok, levegő, vákuum vagy gázszigetelésűek. 

Fegyverzetei álló és forgórészből áll. Az álló és forgórésze alakra 

úgy méretezett, hogy a kapacitásváltozás a szögelfordulással lineá-

ris kapcsolatban van egymással. Csak kis értékű kondenzátorok ké-

szíthetők ebben a típusban, értékük néhány 100pF. 

- Különleges kondenzátorok. Két típusát ismerjük, az első a nagy-
energiájú tároló kondenzátorok, melyeket 1000V-nál nagyobb fe-

szültségű impulzusformáló hálózatokban, zavarvédelemre alkal-

mazzák. Másik típusa a kommutációs kondenzátorok, amiket vezé-

relt egyenirányítókban alkalmaznak félvezetőelemek kikapcsolásá-

ra. Az ilyen típusú kondenzátoroknak el kell viselniük a kapcsolás 

közben kialakult, nagyon rövid ideig meglévő nagy értékű feszült-

ség és áram tranzienseket. 
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3 Stacionárius áramlási tér 

3.1 Az áram és a feszültség fogalma: 

Eddigiekben azt láttuk, hogy vákuumban (levegőben) a villamos töltés szta-

tikus villamos teret hoz létre. Megállapítottuk, hogy két párhuzamos elren-

dezésű fémlemez 

(vezető) feltöltéséhez 

idő szükséges. Ha egy 

közegben előidézzük a 

villamos töltések egy-

irányú áramlását, 

akkor villamos áram-

ról beszélünk. A tölté-

sek egy adott időpilla-
nathoz rendelt, azonos 

irányban haladó, da-

rabszámát villamos 

áramerősségnek ne-

vezzük. 

t

Q
I  ahol az áram-

erősség mértékegysége A
s

C

t

Q
I 

][

][
][  

A képletünk szerint egy amper azaz áramerősség, mikor a vezető kereszt-

metszetén egy másodperc alatt egy coulomb töltés halad át. 
Az áramerősségnek további definíciói is megfogalmazták; pl. elektrokémiai 

alapon, vagy két vonalszerű vezető között fellépő erőhatás alapján. 

A két definíció; 

Elektrokémiai alapon a nemzetközi mértékegységét a következőképpen 

rögzítették: 

1 A erősségű azaz áram, amely az ezüstnitrát vizes oldatából 1s alatt 

1,118mg ezüstöt választ ki. 

Két párhuzamos áramvezető között fellépő un. elektrodinamikus erőt a 

következőképpen számíthatjuk ki: 
R

l
IIF 21

0

2


 , melyet így értelme-

zünk.  

1 A erősségű áram akkor folyik egy vezetőben, ha az a vezető egy vele 

párhuzamosan futó, végtelennek tekinthető, tőle 1m távolságban elhe-

lyezett másik vezető 1m hosszú darabjára, ha benne ugyanakkora 

áram folyik, N7102   erővel hat. 

Mindkét definíciót a későbbiekben részletesen elemezzük. 

Ha az áram tulajdonságait vizsgálni szeretnénk, akkor rendelkeznünk kell 

egy olyan berendezéssel, amely a kísérleteinkhez, általunk követelt nagysá-

gú, áramerősséget szolgáltat. Az előző tulajdonsággal rendelkező villamos 

elemeket ideális áramforrásoknak (ideális feszülségforrásoknak) nevezzük. 

Az ideális áramforrás (feszültségforrás) csak akkor biztosítja a töltések 

egyirányú mozgását, ha az ideális áramforrásunk rendelkezik olyan megfe-

lelő energiával, mely a töltésmozgást elindítja és fenntartja. Előzőekben már 

meghatároztuk, hogy villamos térnek energiája van, tehát munkavégző ké-

pessége. A villamos munka tehát UItQUW AB  , ebből a villamos 

feszültség kifejezhető 
tI

W

Q

W
U AB


 , ami jelenti, hogy a töltések szét-

választásához befektetett munka szükséges. Valóságos áramforrást (feszült-

ségforrást) csak befektetett munkával lehet létrehozni, amit később tárgya-

lunk. Jelenleg feltételezzük, hogy méréseinkhez rendelkezésünkre áll egy 

olyan ideális áramforrás, ami a folyamatos, nekünk szükséges töltésszállítást 

biztosítja. Azok a törvények, megállapítások melyeket a villamos tér vizsgá-

latakor megtettünk természetesen itt is érvényesek, csak átfogalmazva egy 

adott vezetőre. 

Térjünk vissza az előző feszültségképletünkhöz, melyből meghatározhatjuk 

a feszültség értékét, vagyis U feszültség az egységnyi töltésre jutó energia.  

A mechanikai teljesítményből kiindulva a villamos teljesítmény is definiál-

ható, megegyezően az ott tanultakhoz.  

U 

feszültség 

I    áram 

  

31. ábra Vezető áramlási tere 
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A villamos teljesítmény az egységnyi idő alatt végzett munkát jelenti 

IU
t

UIt

t

W
P  . A munkát és a teljesítményt a mechanikában 

tanultak szerinti mértékegység adjuk meg, akkor a munka 

swattNmJW ][  a teljesítmény 
s

Nm
P ][ , melyekből meg-

határozható a feszültség mértékegysége, a V
As

J

C

J

Q

W
U 

][

][
][ . A 

feszültség mértékegysége a volt (V),  

1V a feszültség két pont között, ha 1C (1As) töltés átviteléhez 1J munka 

szükséges. 

Más megfogalmazásban: 

1V a feszültség, ha 1A áramerősség esetén az elektromos teljesítmény 1W. 

 

3.2 Áramkör fogalma: 

Azt már mondottúk, hogy stacionárius áramlási tér vizsgálatát vezető 

anyagban tudjuk elvégezni. Ismételjük meg a vezetőkről tanultakat. A fémes  

elemek atomjai 13 
vegyértékelektronnal 

rendelkeznek. A fémkris-

tály felépülésekor a 

vegyértékelektronokat 

tartalmazó elektronhéj 

energiaállapotaiból ki-

alakult energiasávban 

nincs minden állapot 

betöltve, azaz nincs min-

den megengedett ener-
giaszinten elektron. Egy 

fémkristály sávdiagram-

ját a következő ábra mutatja. A betöltött sávok közvetlen közelében sok be 

nem töltött energiaállapot van, melyet könnyen elfoglalhatnak az elektro-

nok. A nem teljesen betöltött energiasávban található elektronok tehát sza-

badon mozognak a kristály belsejében. Az elektromos áramvezetés ezen 

szabad elektronok folyamatos energiaközléssel történő egyirányú elmozdí-

tásával megy végbe. A szabad elektronok jelenléte elektromos vezetővé 

teszi a fémkristályt. Az elektron a kristályban létesített térből energiát vesz 

fel, magasabb energiaszintre kerül, és létrehozza a vezetést. Ezért a gerjesz-
tési sávot vezetési sávnak is nevezhetjük. 

 Az a szilárd halmazállapotú test, melynél a legfelső, még elektronokat 

tartalmazó sáv, a vezetési sáv, nincs teljesen elektronokkal betöltve, veze-

tőnek nevezzük. Vezető az illető anyag akkor is, ha a legfelső telített sáv, és 

a szabad helyeket tartalmazó sáv átlapolja egymást. 

Az elektronok mozgását úgy tudjuk befolyásolni, ha a vezetőben is villamos 

teret hozunk létre. A sztatikus térben a sEU   a feszültség a tér-

erősség és a távolság függvénye. Vezetőre feszültséget kapcsolva az elekt-

ronokkal energiát közlünk, ami jelenti, hogy mozgásuk kényszerpályát ír le, 

az elektronok elindulnak a felhalmozási helyükről az elektronhiánnyal ren-

delkező pólus felé. Ebben az esetben, az áramforásban felhalmozott energiát 

( töltésszétválasztást) az elektronok mozgatására használjuk föl, úgy hogy 

az áramforrás negatív elektródájáról a pozitív elektródájára szállítjuk, ahol 

rekombinálódik. Az elektronokat az áramforrás negatív elektródájáról (pó-

lusáról) a pozitív pólusára juttatni csak zárt áramkörben lehet. Jelen vizsgá-

lataink olyan ideális áramforrást jelent, melynek deklarált pólusai az időben 

nem változnak. Ezeket az áramforrásokat (feszültségforrásokat) egyenára-

mú (egyenfeszültségű) áramforrásoknak nevezzük. 

3.2.1 Áramkör felépítése: 

Egy áramkörnek két alapvető és meghatározott módon összekapcsolt egysé-

ge van. A két egység az áramforrás és a fogyasztó. A két egység alapvetően 

abban különböző, hogy az áramforrás ( feszültségforrás) energiát ad le, a 
fogyasztó (az áramköri elemek tetszőleges kombinációja) energiát vesznek 

fel. Csak zárt áramkörben történik energiaátadás. Legyen a fogyasztó egy 

vonalszerű állandó keresztmetszetű vezetékszakasz, az anyagok jelentős 

csoportjánál az tapasztalható, hogy az U feszültség arányos az átfolyó 

árammal. Alkalmazzuk az általánosan elfogadott szabványos rajzjeleket a 

 

VEGYÉRTÉKSÁV 

ATOMTÖRZS 

VEZETÉSI SÁV E

N

E

R

G

I

A 

 

32. ábra Vezetők energia-sávszerkezete 
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feszültségforrásra és a vezetődarabra és alakítsuk ki a zárt áramkörünket. A 

vezetékdarabot helyettesítettük az R jelű áramköri elemmel. 

A további jelölések ma-

gyarázata: A feszültség-

generátorunkat egy körrel 

jelöljük, és a rajta lévő 
feszültség Uab, melynek 

értéket adhatunk pl. 5V. A 

feszültséggenerátorunk + 

és – pontjai a rajtuk lévő 

+ pozitív, - negatív poten-

ciált jelenti. A jelölésből 

megállapítható, hogy a – 

kivezetés a feszültségfor-

rás azon kapcsa, ahol elektron többlet van, + kapocs az elektron hiánnyal 

rendelkező kivezetése. Ismerve a gerjesztéssel keletkező töltések tulajdon-

ságait, valamint a fémes vezetőben mozgó töltések helyváltoztatási módjait, 
megállapíthatjuk, hogy mozgó töltéssel bíró részecske csak az elektron 

lehet. A pozitív töltés a rácsszerkezet miatt helyhez kötött. Minden esetben 

az elektron a feszültségforrás negatív pólusán halmozódik föl és zárt áram-

körben a fogyasztón keresztül, jelen esetben az R jelű alkatrészen át a pozi-

tív pólusra igyekszik. Az elektronoknak, az előzőekben leírtak szerinti moz-

gását valóságos áramiránynak nevezzük. A rajzon evvel épp ellentétes áram-

irányt jelöltünk be, amely a pozitív pólusról indul és az R jelű villamos 

alkatrészen keresztül a negatív pólusban záródik. Ez utóbbi pozitív töltés-

hordozók látszólagos mozgását technikai áramiránynak nevezzük. Későbbi-

ekben csak ezt használjuk. A feszültségforrást és az R jelű alkatrészt vona-

lakkal kötöttük össze, mely jelenti azt az áramlási teret, amelyben az elekt-
ronok mozoghatnak. Jelen esetben minden villamos elemet (feszültségfor-

rás, hozzávezetés, R jelű alkatrész) ideálisnak tekintünk, mert villamos 

működése megegyező a valóságban megépített áramkörrel. Feltételezzük 

tehát, hogy a feszültségforrást és az R jelű alkatrész összekötő hozzáveze-

tésnek (vezetékeknek) nincs R jelű összetevője. 

3.3 Ohm törvénye, elektromos ellenállás, elektromos veze-
tés. 

Zárt áramkörben az Uab feszültség értékének változását az I áram értékének 

azonos mértékű változása követi úgy, hogy a feszültség és az áram hánya-

dosa mindig konstans értékű.  

I

U
R

R

U
IIRU  ; A képletben szereplő R arányossági 

tényező a vezető fémhuzal anyagi minőségétől, méreteitől és hőmérsékleté-

től függő állandó.: a vezető elektromos ellenállása. Az összefüggést Ohm 

német fizikus állapította meg először , ezért Ohm-törvényének nevezzük. 

Ismerve az elektromos ellenállás fogalmát, Ohm törvénye kimondja, hogy 

a villamos ellenállás értéke megegyezik a villamos ellenállás két kivezeté-

sén mérhető feszültség és a rajta átfolyó áram hányadosával.  

A leírt képletünk Ohm-törvényének három alakja. A törvény megjegyzésé-

nek könnyítése miatt érdemes az elsőt rögzíteni, ha elhagyjuk az egyenlőség 
jelet, akkor egy egyszerű kifejezést kapunk. Az Ohm törvénye az „úri tör-

vény”. A képletekből egyértelműen kiderül, ha ismert két villamos mennyi-

ség, akkor a harmadik meghatározható. 

Az elektromos ellenállás: A törvény értelmében az elektromos ellenállás 

alap mértékegysége meghatározható, a törvény felismerőjének tiszteletére 

ohm-nak nevezzük, jele Ω.  


A

V

I

U
R

][

][
][  

Az alapnál nagyobb mértékegységek 

1 kiloohm (KΩ) = 10
3
Ω; 1 megohm (MΩ) = 10

6
Ω; 1 gigaohm (GΩ) = 10

9
Ω 

Egy ohm ellenállású az a vezető, ha a vezető két különböző pontjára 1 volt 

feszültséget kapcsolva benne 1 amper áramot gerjeszt. 

Az ellenállás mértékegységét nemzetközileg a következőképpen határozták 

meg. 1 Ω ellenállású az 1,063 m hosszú 1mm2 keresztmetszetű, 0 0C hőmér-

sékletű higanyszál. 

Az igen kis ellenállások használatára bevezették az ellenállás reciprok (for-

dított) értékét az elektromos vezetés fogalmát. Jele G. 

 

33. ábra Zárt áramkör 
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R
G

1
 illetve 

G
R

1
  

ami jelenti, hogy minden ellenállás vezetővé alakítható és fordítva. Mérték-

egysége  

S
R

G 



1

][

1
][ , 

de felhasználhatjuk Ohm törvényét, akkor 

S
V

A

U

I

I

UR
G 

][

][

][

][

1

][

1
][  

tehát mértékegysége a siemens, jele S. A siemens mértékegység igen nagy 

ezért az 1 siemens -nél kisebb értékeket használjuk 

1S = 103 milisiemens (mS);  1S = 106 mikrosiemens (μS); 1S = 109 

nanosiemens (nS); 1S = 1012 pikosiemens (pS);  

Megnéztük a vezetők áramlási terét és megállapítottuk, hogy a villamos 

ellenállás függ a vezető anyagától, a hosszától és keresztmetszetétől. A 

gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a villamos ellenállást a vezető anyag 

tulajdonsága valamint geometriai mérete határozza meg: 

A

l
R   

összefüggés szerint. A képletben szereplő ρ, arányossági tényező a vezető 

anyagi tulajdonságaitól, hőmérsékletétől függő állandó az úgynevezett fajla-

gos ellenállás. A fajlagos ellenállás mértékegysége a 

m
m

m

l

AR








2

][

][][
][ . 

A mértékegység megadja az 1m hosszú vonalszerű vezető ellenállását. A 

gyakorlatban a vezető keresztmetszetét mm2-ben vesszük, így az egyszerűsí-

tés nélküli mértékegységünk 

m

mm2

][


  

A két mértékegység közötti összefüggés 

m
m

mm


 6
2

101  

A fajlagos ellenállás megadja az 1m hosszú 1mm2 (m2) keresztmetszetű 

vezető ellenállását. 

A kis értékű fajlagos ellenállású vezetőkre megadható a vezetők fajlagos 

vetése.A fajlagos vezetés a fajlagos ellenállás reciproka. A fajlagos vezetés 

jele a γ.(gamma). Képlettel kifejezve: 

AR

l

l

AR 





11


 , 

amelyből a mértékegysége meghatározható. 

Mértékegysége: 

m
m

m

AR

l











1

][][

][
][

2
  

ahol az  

S


1
, 

 így  

Smm
m

m

AR

l











1

][][

][
][

2
  

3.4 Az ellenállások hőfoktényezője: 

Már megemlítettük, hogy az ellenállások értékei nem csak a vezető villamos 

tulajdonságaitól (fajlagos ellenállásától) és geometriai méreteitől, hanem a 

vezető hőmérsékletétől. Az ellenállás változása fémek esetében egyenesen 

arányos a hőmérsékletváltozással., ami jelenti, hogy hőmérséklet emelkedé-

sekor az ellenállások értéke is emelkedik. Vannak azonban olyan anyagok, 
melyek ellenállása a hőmérséklet emelkedésekor csökkennek. Ilyen pl. 

konsttantán, szén, az elektrolitok, félvezetők stb. 

Ha a kezdeti hőmérséklet t0 a vezető ellenállása R0 és  



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Elektronika Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 
 

   

 

 42 

0TTT   

Hőmérsékletváltozás esetén R, akkor az ellenállás változás 

TRRRR  00  , 

amelyből az ellenállás értéke t hőmérsékleten  

TRRR  00  . 

Az utóbbi egyenletből kifejezve t hőmérséklethez tartozó R értékét kapjuk 

)1(00000 TRTRRRTRRR    

A β, a vezető anyagi minőségétől függő állandó, az úgynevezett hőfokté-

nyező. Mértékegységét a  

TRR  0  

egyenletből kifejezve határozhatjuk meg. 

TR

R
TRR






0

0  , tehát a mértékegysége 

 

CCtR

R
00

0

1

][][

][
][ 









  

A hőfoktényező számértéke megadja azt az ellenállás változást, amely 10C 

hőmérséklet változás hatására bekövetkezik. 

Táblázatban nézzünk meg néhány anyag fajlagos ellenállását, fajlagos veze-

tését és hőfoktényezőjét. 

Anyag Fajlagos ellenállás 

Ωmm
2
/m=10

-6
Ωm

 
Fajlagos vezetés 

m/Ωmm
2
=10

-6
Sm 

Hőfoktényező 

alumínium 0,029 34,5 0,0046 

antimon 0,45 2,22 0,0041 

arany 0,023 43,5 0,004 

ezüst 0,016 60 0,004 

higany 0,958 1,04 0,00092 

ötvözetek 

kostantán 0,49..0,52 2 -0,000005 

manganin 0,42 2,4 0,00001 

sárgaréz 0,08 12,5 0,0015 

A táblázatból látható, hogy a kis fajlagos ellenállású anyagok az ún. jó veze-

tők, pl arany, ezüst, alumínium. A nagy fajlagos ellenállású ötvözeteket 

ellenállásfémeknek nevezzük. Pl konstantán, manganin. 

3.5 Elektromos tér a vezetőben, áramsűrűség fogalma: 

A véges keresztmetszetű vezeték belsejében haladó egyenáramról feltételez-

tük, hogy egyenletesen oszlik el az egész keresztmetszet mentén, mert csak 

ekkor adható meg egységnyi hosszra és keresztmetszetre a fajlagos ellenál-

lás értéke és hőfoktényezője. Ha töltések eloszlása egyenletes, akkor a veze-

tőben folyó egyenáram értéke, a vezetőnek bármely hosszirányú pontján 

vett keresztmetszetében ugyan olyan értéket ad, vagyis konstans érték. Le-

gyen az áram értéke I, a vezető keresztmetszete A, a konstans értéke J, ak-
kor felírható, hogy 

A

I
J   

A kapott összefüggés megadja a keresztmetszet egységén áthaladó áram 
értéket, vagyis az áramsűrűség értékét, jele J. 

Mértékegysége: 

262 10][

][
][

mm

A

m

A

A

I
J   

Gyakorlatban az 
2mm

A
mértékegységet használják, figyelembe kell venni 

az átváltást. 

Osszuk az ellenállás vezetőnket igen kis térfogatú egységekre, akkor a kis 

térfogategységekre felírható Ohm törvénye. 

IRU  , ahol az U feszültség a térfogategység két pontja között mérhető 

feszültség, R ellenállás a térfogat ellenállása, I a keresztmetszeten áthaladó 

áram. Helyettesítsük R értékét az anyagi tulajdonságokra jellemző adatok-

kal, akkor 

I
A

l
IRU    

akkor a két ponton felvett feszültség 
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I
A

l
U   , 

alakítsuk át képletünket úgy, hogy l-t vigyük át a baloldalra. 

A

I

l

U
  

Ellenben azt tudjuk az elektrosztatikában, hogy valamely tér két pontja 

között mért feszültség és a két pont közötti távolság hányadosa a villamos 

térerősség, akkor egyenletünk baloldala éppen E villamos térerősséggel 

egyenlő, tehát 

l

U
E   

Az egyenlet jobb oldalát megvizsgálva az áram(I)és keresztmetszet hánya-

dosa (A)az áramsűrűséget adja (J). Ezen új ismeretek alapján egyenletünk 

felírható 

JE    

Az egyenletünk a villamos vezetőben létrejött töltésáramlás által keltett 

villamos térerősséget definiálja, mely az áramsűrűség és a fajlagos ellenállás 

szorzata. Megállapítható, hogy vezetőben áramló töltések, tehát a villamos 

áram nagysága keresztmetszetfüggő, az áramlás miatt kialakult villamos 

térerősséget, az anyag villamos tulajdonságai befolyásolják ( fajlagos ellen-

állása). 

3.6 Villamos teljesítmény hőhatása 

Az tudjuk, hogy a villamos vezetők ellenállás értéke hőmérséklettől függő, 

most megnézzük, hogy a vezetőben létrejövő áramlás okoz-e hőmérséklet 

emelkedést. A villamos teljesítményt azonos irányú töltésáramlást figye-

lembe véve, tehát egyenáram esetén a 

IUP   

határozza meg. Helyettesítsük Ohm törvényének feszültségre vonatkoztatott 

képletét a felírt teljesítmény képletbe, akkor 

22)( I
A

l
IRIRIIUP    

most helyettesítsük be az áramerősség helyére az áramsűrűséget,  

 

A

Il
I

A

l
P

2
2 



 . 

Az áram hatására a vezető melegszik. Ha feltételezzük, hogy egy ellenállá-

son t ideig U feszültség és I áram van, akkor a villamos áramlásból adódó 

munkavégzést ki tudjuk számolni. 

Legyen L a villamos munka,  

tPL  amiből P ismert az előző képlet alapján, 

 

t
A

Il
tIRtPL 




2
2 

 

Az így keletkezett munka Q hőmennyiséget fejleszt, ami 

QaL  , 

 amelyben a arányossági tényező és hőegyenértéknek nevezzük. Ezek után 

a villamos képletbe helyettesítve kapjuk,  

tRIaQ 2  

ebből a hőmennyiséget kifejezve 

tRI
a

Q 21
  

A felírt egyenletet Joule-Lenz törvényének nevezzük. 

Ha ismert a hőmérsékletváltozás 0TTT  , valamint az anyagra jel-

lemző fajhő( c ) és a test tömege (m), akkor a villamos munka által keletke-

zett hőmennyiség 

TmcQ   

A kapott egyenletet helyettesítve a villamos hőmennyiségre kapott egyen-
letbe, akkor 
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tRI
a

TmctRI
a

Q 22 11
  

az így kapott egyenletünket úgy rendezzük, hogy a hőmérsékletváltozásból 

eredő ellenállás változás meghatározható legyen, 

)( 022
TT

tI

amc

tI

aQ
R   

Ellenállás változás akkor nem jön létre, ha 0TT  , ekkor  0R érté-

ket kapunk. Azt látjuk, hogy minden változót feladat specifikusan megvá-

lasztva különböző villamos eszközök hozhatók létre. 

Tehát áramlási térben mozgó villamos töltések hőmérsékletváltozást hoznak 

létre, mely  

 

tRI
cma

TT 2

0

1



  

 

Az a arányossági tényező értéke kcalJcalJa /4200/2,4   

Az m tömeget kg-ban vagy g-ban, a c fajhőt 
Cg

cal

Ckg

kcal
00 




helyettesí-

tési értékkel számolunk. 

A villamos áram hőhatását felhasználják különböző elektromos berendezé-

sek készítésére , pl. vasaló, főzőlapok, hősugárzó. Az ilyen tulajdonságokkal 

rendelkező készülékek nagy fajhővel rendelkező anyagok alkalmazásával 

érik el a jó hatásfokú működést. 
A képletből kiderül, hogy teljesítményre nem megfelelően méretezett ellen-

állások esetén beindul egy önpusztító folyamat, mert egy konstans értékű-

nek tekintett ellenállás értéke hőmérséklet hatására megváltoztatja értékét, a 

megváltoztatott ellenállásérték villamos munka nagyságát is megváltoztatja, 

így az ellenállás hőmérséklete megváltozik, ez újabb ellenállás változást 

okoz , és így tovább. Az ellenállásokat tehát úgy kell teljesítményre mére-

tezni, hogy megfelelő tömegnagysággal és anyaga megfelelő fajhővel ren-

delkezzen, ami el tudja vezetni a keletkezett hőmennyiséget az ellenállás 

meghibásodása nélkül. 

3.7 Elektromos vezetés elektrolitokban 

Megnéztük az áramlási terünket szilárd anyagok esetében, ahol kiderült, 

hogy az áramlást mozgó elektronok hozzák létre, és ezek egyirányú áramlá-

sa a villamos áramot létesítettek. A villamos töltés azonban nem csak elemi 

nagyságú anyagoknál tehát atomoknál alakul ki, hanem egymáshoz kapcsolt 

azonos (molekulák), vagy különböző atomok (vegyületek) ionokat alkotnak, 

melyek szintén töltéssel rendelkező részecskék. A szilárd anyagú erős savak 

sók és bázisok vízzel feloldva ionból álló kristályrácsa szétesik és a folya-

dékban szabadon elmoz-

dítható ionok keletkeznek. 

A savak sók és bázisok 
vizes oldatát elektrolitok-

nak nevezzük.  

Kísérletként sósavat old-

junk fel vízben, majd az 

így keletkezett oldatba 

helyezzünk el két vezetőt, 

pl szénrudat, amiket elekt-

ródáknak nevezünk. Kap-

csoljunk, egyenáramú 

áramforrást az elektródák-

ra úgy, hogy a + anódra az 

áramforrás pozitív pólusát, a – katódra az áramforrás negatív pólusát. Ha az 
áramforrás rendelkezik ampermérővel, akkor látható, hogy valamilyen érté-

ket mutat, tehát töltésáramlás jön létre.  

Vizsgáljuk meg a jelenséget: 

Az áramforrás negatív pólusán lévő elektron többlet a katódon halmozódik 

föl, így erőhatást tud kifejteni az elektrolitban lévő iónokra, a H+ ionokra 

vonzást a Cl – -re taszító hatást fejt ki. A pozitív anódon elektron hiány van, 

így erőhatás kifejtés szempontjából ellentétes a katódéval, a pozitív ionokat 

taszítja, a negatívakat vonzza. Az erőhatás miatt az elektrolit ionjai előbb 

vagy utóbb eljutnak az egyik vagy a másik elektródára. Az elektródákra jutó 

iónok töltésüket leadják, az elektródák felveszik úgy, hogy hozzátesznek 

ugyanolyan nagyságú ellentétes töltést (q). Az elektrolit ionja villamos töl-
tés szempontjából ezek után semleges töltést fog mutatni, a folyamatot re-

 

34. ábra Elektromos vezetés elektrolitban 

 

 

 

+ - 
ANÓD KATÓD  

HCl oldat elektrolízise  

H+ 

-Cl 
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kombinációnak nevezzük. Az elektródáról elvett töltéseket az áramforrás 

pótolja, ezért látjuk az ampermérőn mutatott értéket. . 

Az előzőekben elmondottak vegyi folyamata: 

A sósav (HCl) oldódáskor pozitív töltésű hidrogénionra és negatív töltésű 

klórionra bomlott 
  ClHHCl  

Rekombinációs folyamat a katódon: 

222 HqH  
  

hidrogéngáz keletkezik. 

Rekombinációs folyamat az anódon: 

222 ClqCl  
 

klórgáz keletkezik 

A folyamatot elektrolízisnek nevezzük. 

A leírt kísérletben az ionok közvetlenül kiváltak az egyes elektródákon ezt a 

folyamatot elsődleges vegyi folyamatnak nevezzük. 
Sok esetben az ionok az elektródák anyagával vagy oldószerrel vegyi reak-

cióba lépnek, ezt a folyamatot másodlagos vegyi folyamatnak nevezzük. 

Ilyen folyamat a rézszulfát vizes oldatát réz elektródák között 

elektrolizáljuk.  

Megvizsgáltuk vezetőkben és elektrolitokban a vezetési mechanizmusokat. 

Megállapíthatjuk, hogy vezetőkben elektronok mozgása létesíti az áramot, 

ezért minden olyan áramlási közeget amelyben a vezetést elektronok hozzák 

létre, elsőrendű vezetőnek nevezzük (pl. fémek és a szén). Azokat a vezető-

ket, amelyekben a vezetést ionok hozzák létre, másodrendű vezetőnek neve-

zünk. (Pozitív ionok a fémek és a hidrogén, negatív ionok a savmaradékok 

és a hidroxilgyök). 

3.8 Faraday törvényei: 

Faraday I törvénye. 

Az elektrolitból kiváló anyag tömege (m) egyenesen arányos az áramerős-

séggel (I) és az elektrolizálás idejével (t), illetve a villamos töltéssel (Q). 

KQKItm  , ahol ItQ  helyettesítést végeztünk el. A képletben 

szereplő K az elektrokémiai egyenérték, az elektrolízis folyamán kiváló 

anyagtól függő állandó. Mértékegysége 

C

kg

tI

m
K 




][][

][
][  gyakorlati mértékegysége 

C

mg

tI

m
K 




][][

][
][  

Az elektrokémiai egyenérték számértéke az 1C töltés hatására, illetve az 1A 

áram 1s alatt, kiválasztott anyagmennyiség tömegével egyenlő. 

Faraday II törvénye. 

Ugyan az a töltés a különböző elektrolitokból a kémiai egyenérték súlyaik-

kal(E) arányos anyagmennyiséget válasz ki, tehát az elektrokémiai egyenér-

ték(K) a kémiai egyenértéksúllyal egyenesen (E) arányos. 

A kémiai egyenértéksúly (E) az atomsúly (A) (molekulasúly (M)) és a 

vegyérték (v) hányadosa. 

Az arányossági tényező (F) a Faraday-féle állandó 

C
K

vA

K

E
F 96500

/
  

Ami jelenti, hogy minden anyag gramm-egyenértéksúlynyi mennyiségének 

kiválasztásához 96500 C töltés szükséges. 

Faraday törvényei tehát a következő képletben fogható össze; 

KItm  I törvény; 
K

vA

K

E
F

/
  II törvénye; II. törvényből K-t kife-

jezve és helyettesítve az I törvénybe Q
F

E
m   vagy Q

vF

A
m   

3.9 Az elektrolízis alkalmazásai: 

- Áramerősség mérés Faraday I törvénye szerint nagy pontossággal 

meghatározható az elektrokémiai egyenérték, a kiválasztott anyag 

tömege és az elektrolizálás idejének ismeretével. 

- Galvanótechnikával az elektromosan vezető tárgyakat fémmel lehet 

bevonni. Alkalmazzák korrózióvédelemre, vagy anyag keménysé-

gének megváltoztatására, esetlegesen esztétikai kivitelének, értéké-

nek növelésére, aranyozás, ezüstözés. 

- Elektronikus fémtisztításkor a szennyezet anyagot anódként hasz-

nálnak, pl nagy tisztaságú elektrolit rezet, kénsavas rézszulfát vizes 
oldatába merítik, a katód tisztított vékony rézlemez, amelyen az 

anódréz ionjai kiválnak. 
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- Galvánelemek készítése akkor valósul meg, ha két különböző első-

rendű vezetőt elektrolitba merítünk. Például kénsav vizes oldatába 

réz (Cu) és cink (Zn) lemezt. A lemezeket kisfeszültségű izzólám-

pával összekapcsolva, az izzólámpa világítani fog, ami azt jelenti, 

hogy a két elektróda között töltésáramlás van. 

- Akkumulátorokat készíthetünk, ha rézszulfát (CuSO4) vizes olda-
tába merítünk szénelektródákat és azt áramforrásra kapcsoljuk. Bi-

zonyos idő után a vegyi folyamat hatására a pozitív póluson oxi-

gén, a negatívon réz válik ki. Lekapcsolva az áramforrást, a két 

szénelektródára feszültségmérőt kapcsolva a két elektróda között 

feszültséget mérhetünk. Ha terhelést kapcsolunk a két elektróda 

közé és árammérést végzünk, akkor mérhetjük a berendezés által 

szolgáltatott áramot. A jelenséget elektrolitikus polarizációnak ne-

vezzük, melyet akkumulátorok készítésekor hasznosítanak. Az al-

kalmazott elektrolittól függően ismerünk savas és lúgos akkumulá-

torokat.  
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4 A mágneses tér 

4.1 Mágneses alapfogalmak. 

Mágnesrudat, fonal segítségével, vízszintesen függesszünk fel úgy, hogy 

középen átkötjük. Néhány lengés után a földrajzi észak-dél irányban megáll. 

A rúdnak azt a végét mely az északi égtáj felé mutató északi-, a déli égtájra 

beálltat, déli pólusnak nevezzük. Jelöljük meg. 

Vizsgáljunk 

meg három 

mágnesrudat 

úgy, hogy 

egymáshoz 

közelítjük. 

Közelítéskor 
azt tapasztal-

juk, hogy ellen-

tétes pólusok 

közelítésekor a 

mágnesrudak 

vonzzák, azo-

nos pólusok esetén taszítják egymást. A két mágnesrúd között erőhatás 

lépett föl, ebből következik, hogy a mágneses anyagokat erőtér veszi körül, 

amelyet mágneses erőtérnek nevezünk. A mágneses erőteret erővonalakkal 

jellemezhetjük. 

Az erővonalak tulajdonságai: 

- mágnesből indul és mágnesben záródik 
- északi pólusból indul és a déliben érkezik 

- homogén a mágneses tér, ha erővonalai nem metszik (párhuzamo-

sak) egymást és egyenletes eloszlásúak 

4.2 Elektromos áram mágneses tere. 

Kapcsoljunk egy egyenes vezetőre áramot, azt tapasztaljuk, hogy a vezetőre 
merőleges síkban köréje elhelyezett mágnestűk koncentrikus körre rende-

ződnek, pólusaik azonos körbehaladási irányba állnak be. Ha a vezetőben az 

áram irányát megváltoztatjuk a mágnestűk iránya ellentétesre vált. A kísér-

letből következik, hogy a vezetőben folyó áram mágnes erőteret létesít maga 

körül. A mágneses erővonalak a vezetőre merőleges koncentrikus körök, 

amelyek sűrűsége a vezetőtől mért távolság növekedésével csökken.  

 Az erővonalak irányát behajlított jobb kezünk ujjainak iránya adja. A hü-

velykujjunk az áram irányába mutat, a többi a koncentrikus erővonalak 
irányát. 

A villamos teret a villamos térerősséggel ( E )jellemeztük, akkor a mágneses 

teret is jellemezhetjük a mágneses térerősséggel (jele:H) 

A mágneses térerősség: 

Ha egy vezetőben I erősségű áram folyik, akkor ennek Δl hosszú részére, 

tőle r távolságban α irányszög esetén 

sin
2





r

lI
kH  

mágneses térerősséget létesít. (Biot-Savart törvény) A mágneses térerősség  

H, k a képletben szereplő arányossági tényező, melynek értéke  

4

1
k  ha az alap-

értékrendszerünk 

méter, másodperc, 

volt és amper. A tör-

vény által felírt képlet 

segítségével meghatá-

rozhatjuk a mágneses 
térerősség mértékegy-

ségét. Az áram által 

átjárt vezető által 

létrehozott mágneses 

térerősséget gerjesz-

tettségnek is nevez-

zük, ami jelenti, hogy 

adott vezető darabban 

folyó áram a vezetőtől meghatározott távolságban mekkora mágneses teret 

gerjeszt. 

É D É É 

ellentétes pólusok azonos pólusok 

 

36. ábra Mágnesek erővonalterei 

 

r 

I 

α Δl 

+1 

900 

 

35. ábra Irányszög számításhoz 
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A mágneses térerősség mértékegysége: 

 

 

 

m

A

m

Am

r

lI

r

lI
kH 







222 ][

][][
][sin

][

][][
][][   

Speciális esetben, végtelen hosszú egyenes vezetőben folyó áram tőle r tá-

volságban, a kísérletekkel igazolt mágneses teret gerjeszt. 

r

I

r

I
kH

2
2   

Az elektronika területén igen fontos, ha a vezetőt egy kör kerületén meghaj-

lítva vizsgáljuk a mágneses térerősség tulajdonságait. Először vizsgáljunk 

meg az úgyneve-

zett körvezető 

terét, melyet 

egymenetes te-

kercsnek neve-

zünk.  

 Megvizsgálva az 
erővonalak elren-

dezését, a körve-

zető által határolt 

belső tér közép-

pontja környeze-

tében a legsűrűb-

bek, távolodva 

ritkulnak. Az 

erővonal elrende-

zésből következtetve a körvezető egy olyan rúdmágnessel(állandó mágnes) 

helyettesíthető, amelynek hossztengelye a körvezető síkjára merőleges, 
felezőpontja a körvezető középpontjában van. 

Többmenetű hengeres tekercs (szolenoid) mágneses erővonalai az egyes 

menetek mágneses terének eredőjeként alakulnak ki. Mivel a tekercs belse-

jében a mágneses tér jó közelítéssel homogén, tehát a tekercs gyakorlatilag 

olyan rúdmágnesnek felel meg, amelynek hossztengelye egybeesik a tekercs 

tengelyével. Kísérletek igazolták, hogy a tekercs belsejében a mágneses 

térerősség  

l

I
NH   

ahol I az áramerősség, N a tekercs menetszáma és l a tekercs hossza. 

 

 A menetszám 

megállapításakor a 
tekercset felbontjuk 

körvezetőkre (egy 

vezeték körbeveze-

tése) és ezeket 

összeadjuk. A 

tekercshossz az 

egymásmelletti 

körvezetők hosszát jelenti. 

Látható, hogy a mágneses térerősség nem csak az áramerősségtől, hanem a 

menetszámtól is függ. Az áramerősség és a menetszám szorzatát (amperme-

net) mágneses gerjesztésnek nevezzük, és Θ-val jelöljük. 

NI   

Mivel a menetszám puszta számérték, az áramerősség mértékegysége az 

amper ezért 

ANI  ][][][  

Az előző törvényünk a gerjesztési törvény, amellyel a mágneses térerősséget 

meghatározva kapjuk, 

l
H


  

összefüggést kapjuk. Az előző összefüggésből természetesen adott mágne-

ses térerősséghez meg tudjuk határozni a szükséges gerjesztést. 

lH   

 

Iki 

Ibe 

Ibe 

Iki 

D 

Körvezető mágneses 

tere 

Körvezető megfeleltetése 

állandó mágnessel 

É 

 

38. ábra Körvezető és megfeleltetése 

állandómágnessel 

 

Ibe Ibe 

l a tekercs hossza 

N a menetek 

 

37. ábra Légmagos tekercs (szolenoid) 
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4.2.1 Áramvezető mágneses térben. 

Mágneses indukció: 

Helyezzünk el hintaszerűen felfüggesztett, l hosszúságú, egyenes vezetőt 

állandó (permanens) 

mágnes homogén 

erőterében. Ha az 

áramot bekapcsoljuk a 

vezető az erővonalakra 

merőlegesen elmozdul. 

Kísérletileg igazolható, 

hogy:  
 

Az elmozdulást létesí-

tő F erő nagysága 

egyenesen arányos az I áramerősséggel és a vezetőnek a mágneses térbe eső 

l hosszával., 

lIBF  , 

iránya pedig merőleges a mágneses erővonalak és az áram (vezető) irányá-

val. 

A B tényező az úgynevezett mágneses indukció, a mágneses térben levő 

anyagtól függő állandó. Mértékegysége az előző képletből kifejezett mér-

tékegység és tesla-nak nevezzük. Mivel F mértékegysége mWsN /  a 

vezetőben folyó áramerősség I mértékegysége A , a mágneses térben lévő 

vezető hosszának l mértékegysége m, tehát B mágneses indukció mérték-

egysége 

)(
][][

][
][

2
teslaT

m

Vs

Am

m

VAs

lI

F
B 


  

Az elmozdulás iránya meghatározható abból, ha feltételezzük, hogy az azo-

nos irányú erővonalak taszítják, a különbözőek vonzzák egymást. 

4.3 Mágneses térerősség és indukció kapcsolata. 

Előzőekben megvizsgáltuk, hogy permanens mágneses térben elhelyezett 

vezetőre erőhatást fejt ki a vezetőben folyó áram által keltett mágneses tér. 

Az elmozdulást okozó erő  

lIBF  a vezetőben folyó áram (I) nagyságától, az eredő mágneses 

térben lévő vezeték hosszától és az anyagtól függő, a vezetőben folyó áram 

hatására keltett mágneses térerőtől egyenes arányosságban függő érték. 

Akkor a mágneses indukció és a mágneses térerősség között a következő 

összefüggést írhatjuk fel. 

HB   

az előzőekben meghatároztuk a mágneses térerősséget helyettesítve a mág-

neses indukciót a tekercsjellemzőkkel, a következőképen számolhatjuk ki. 

ll

IN
B





   

A képletben szereplő μ tényező a mágneses permeabilitás (mágneses térál-

landó) a gerjesztett mágneses térben levő anyagra jellemző érték. A mágne-

ses permeabilitás mértékegységét a HB  képletből határozhatjuk meg, 

Am

Vs

m

A
m

Vs

H

B


2

][

][
][  

A mágneses permeabilitás a dielektromos állandóhoz hasonlóan két ténye-

zőből áll, légüres tér permeabilitásából (μ0) és a relatív permeabilitásból (μr) 

Akkor írható 

r  0  

Mérések alapján a légüres tér és jó közelítéssel a levegő permeabilitás értéke 

Am

Vs7

70 104
10

4  


  

A relatív permeabilitás mértékegység nélküli szám, ami megadja, hogy a H 

mágneses térerősség (gerjesztés) valamely anyagban hányszor nagyobb 

mágneses indukciót létesít mint légüres térben. 

 

+ - 

É 

D 

F 

 

39. ábra Vezető permanens mágneses térben 
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A mágneses indukció vektorát, a térerősséggel megegyezően, indukcióvona-

lakkal jellemezhetjük mind irány, mind nagyság szempontjából. A két jel-

lemző adat között különbség az, míg a térerősség erővonalai az áram által 

átjárt vezető gerjesztésére jellemző adat, addig az indukcióvonalak jelentik 

az anyag által okozott térerősség erővonal változását, tehát anyag által oko-

zott változást. 

4.4 Mágneses fluxus. 

Az indukcióvektor nagyságát az erővonalképben az erővonalakra merőleges 

felületegységen (1 m
2
) áthaladó erővonalak számával (erővonal sűrűséggel) 

jellemezhetjük, irányát pedig, az erővonal megfelelő pontjában az érintő 

irány adja meg. 
Homogén mágneses térben az indukcióvonalakra merőleges A felületen 

áthaladó indukció vonalak száma a mágneses fluxus (jele :Ф). 

AB   
Hasonlóan a mágneses fluxus mértékegységét a képlet mennyiségi egységei 

adják: 

)(][][][ 2

2

2 weberWbVsm
m

Vs
mTAB   

A fluxussal kapcsolatosan megállapítható, hogy egy zárt felületnél ugyan-

annyi indukcióvonal lép be, mint onnan ki, ezért a zárt felületre vonatkozta-

tott fluxus zérus értékű. Ebből következik, hogy a mágneses indukció for-

rásmentes és az indukcióvonalak mindig zártak. Amennyiben több össze-

kapcsolt körvezetőből kialakított, úgynevezett tekercsről beszélünk, akkor 

minden egyes körvezetőben ugyanaz az I áram halad át, tehát körvezetőn-

ként keletkezett mágneses fluxusai azonos (Ф) értékűek. A tekercs eredő 

fluxusát (Ψ) úgy számolhatjuk ki, hogy ezen azonos értékű részfluxusokat 

összeadjuk. 





n

i

i N
1

 

Ezek után a tekercs fluxusa: 

 N  

A tekercs fluxusának mértékegysége a képlet alapján belátható, hogy meg-

egyező a mágneses tér fluxusának mértékegységével, mivel a menetszám 

mértékegység nélküli szám. Tehát, 

)(][][][][ weberWbVsN   

 

4.5 A tekercs induktivitása 

Előzőekben meghatároztuk a mágneses fluxust, amely a mágneses indukció 

és a felület szorzata. Az indukció nem volt más, mint a mágneses 
permeabilitás és a mágneses térerősség szorzata. Ezek után egy tekercs 

fluxusa felírható, a  N képlettel, a Ф mágneses térerősség felírható 

a AB  összefüggéssel akkor, a tekercs fluxusa: 

ABN   

A mágneses indukcióra kapott összefüggésünk 
l

IN
B


  ezt helyette-

sítve kapjuk 

I
l

AN
A

l

IN
N 







2

  

képletet kapjuk. Az így meghatározott egyenletünk két részre bontható, az 
egyik része tekercs szerkezetére és anyagának mágneses tulajdonságára 

jellemző mennyiségekre (permeabilitásra), a másik a vezetőben folyó áram 

értékére. A tekercs mágneses tulajdonságát és szerkezetét tartalmazó meny-

nyiséget a tekercs induktivitásának nevezzük és jele: L. Felírható tehát az L 

induktivitás képlete, 

l

AN
L




2

  

További helyettesítésekkel adott mágneses fluxusra (Ф) is méretezhetünk 

tekercset. Szorozzuk és osszuk el az induktivitásra kapott képletünket az 

áram értékével, tehát 1
I

I
, így egyenletünk nem változik, 
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I

I

l

AN
L 




2

  

Alakítsuk át egyenletünket az alábbiak szerint, 

I

N

l

AIN
L 


  , amit elemezve felismerhető a már levezetett mágne-

ses fluxusra kapott képletünk. (
l

AIN 
  ) Behelyettesítve az in-

duktivitás képletünkbe 

II
NL





 , 

ami nem más, mint a tekercs fluxusának és a tekercsen átfolyó áramnak a 

hányadosa. 
A tekercs induktivitásának mértékegysége mind két egyenletből meghatá-

rozható 

)(
][

][
][ HenryHss

A

V

A

Vs

I
L 


  

Szövegesen megfogalmazva 1H annak a tekercsnek az induktivitása, amely-

re 1V feszültség hatására a tekercsben 1A erősségű áram 1s folyhat. 

Ha megvizsgáljuk a kapott mértékegység összetevőket, akkor további össze-

függéseket állapíthatunk meg. Az induktivitás mértékegységének van egy 
ellenállás és egy idő mértékegység összetevője. Mind a kettő a tekercsre 

jellemző adat, az ellenállás a tekercs ellenállása, az idő a tekercsen folyó 

áram irányváltozásának ideje.  

Helyettesítsük be a kapott mértékegységek villamos mennyiségeit, akkor 

][][][ tRL   

Felhasználva az idő és frekvencia közötti összefüggést, akkor ft /1 , 

ebből látható, hogy adott geometriai méretekkel (L induktivitással) rendel-

kező tekercs különböző alakú és frekvenciájú áramok hatására a tekercsel-

lenállását megváltoztatja. 

][

][
][][][

f

R
tRL  így az ellenállása ][][][ fLR   

Megállapíthatjuk, hogy a tekercs ellenállása frekvenciafüggő, a frekvencia 

növelésével ellenállása nő. Legkisebb ellenállása egyenfeszültség esetén 

van, a tekercs egyenáramú ellenállása. 

Gyakran szükségünk van egy tekercs menetszámára, melyet az induktivitás 

képletből kifejezve, 

A

lL
N







 

képlettel számolhatjuk ki. 

4.6 Az indukció 

Ha mágneses térben vezetőt mozgatunk oly módon, hogy erővonalakat 

messen, akkor a bekapcsolt 

műszer feszültséget jelez. A 

jelenséget elektromágneses 

indukciónak (mozgási induk-

ciónak), a létrejött feszültsé-

get (ill. áramot) indukált 

feszültségnek (áramnak) 

nevezzük. 

Indukált feszültség nem csak 

akkor keletkezik, ha mágne-
ses térben vezetőt mozga-

tunk, hanem ha a mágnest 

mozgatjuk. A mágnes mozga-

tásával a vezetőt ugyanúgy erővonalak metszik, mint az előző esetben, tehát 

indukált feszültség keletkezésének a feltétele a viszonylagos elmozdulás.  

Helyezzünk el két tekercset közös vasmagra. Ha az egyik tekercsre villamos 

teljesítményt kapcsolunk (I áramot U feszültséggel), és ki-be kapcsolom a 

teljesítményt, akkor a másik tekercs két pontja között villamos feszültséget, 

ellenállással rövidre zárva villamos áramot mérhetünk. Transzformátor elv. 

 

+ - 

É 

D 

F 

 

40. ábra Mozgási indukció 
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Az indukált feszültséget a vasmagban keletkező zárt indukcióvonalak meg-

jelenése és megszűnése hozza létre, amely a vasmag keresztmetszete isme-

retében fluxusváltozást jelent. Az indukciónak ezt a típusát –az előzőekkel 

ellentétben- nyugalmi indukciónak nevezzük.  

A transzformá-

tort, mint villa-
mos konstrukció 

fogalmát, az 

előző kísérlet 

alapján megha-

tározhatjuk. 

Ha két vagy 

több tekercset 

közös mágneses 

térben úgy he-

lyezünk el, hogy 

a mágneses 
teret az egy - 

vagy több összekapcsolt tekercs eredő- tekercsére kapcsolt villamos telje-

sítmény hozza létre, (melyet primér tekercsnek nevezünk), a fel nem használt 

egy (vagy ennél több) tekercsről villamos teljesítményt veszünk le, (szekun-

der tekercs(ek)) akkor a tekercsek ilyen kapcsolatát transzformátornak ne-

vezzük. 

A nyugalmi indukció esetében megállapítottuk, hogy a szekunder tekercsről 

feszültséget csak akkor nye-

rünk, ha a primer tekercs ára-

mát ki-be kapcsoljuk. Vizsgá-

latunk most arra terjed ki, 
hogy milyen jelenség zajlik le 

be- és kikapcsoláskor. Ehhez a 

következő kísérlet szükséges. 

Készítsünk vasmagra egy 

tekercset, majd ingaszerűen 

felfüggesztett alumínium gyű-

rűt húzzunk rá. Legyen a pri-

mer tekercsünk az elkészített 

vasmagos tekercs, a rövidre zárt alumínium gyűrű a szekunder. A transz-

formátor elv alapján az alumínium gyűrűben indukált áram folyik. Az indu-

kált áram mágneses teret gerjeszt az alumínium vezető környezetében. A 

keletkezett áram irány be és kikapcsoláskor ellentétes. Összehasonlítva a 

primer árammal, bekapcsoláskor a primer és szekunder áramirányok ellenté-

tesek, kikapcsoláskor megegyezők. Az áramok által keltett mágneses induk-

cióvonalak F erőt hoznak létre, ami lIBF  . Az erővektorok iránya 

azonos áramirány esetén azonosak, tehát vonzzák egymást, különböző áram-

irányok esetén különbözőek, tehát taszítják egymást. Röviden, a felfüggesz-

tett alumínium gyűrű az elektromágnes hosszirányában elmozdul. 

Lenz törvényét megfogalmazva: 
Az indukált áram olyan irányú, hogy mágneses hatásával akadályozza az 

indukciót létesítő változást 

 

4.7 Az indukált feszültség és áram nagysága. 

Az indukált feszültség nagysága. 

Vizsgáljuk meg az indukció tárgyalásánál tárgyalt eseteket a keletkezett 
feszültség nagyságának szemszögéből. Az indukált feszültség függ a mág-

neses indukciótól, a vezető mágneses térben lévő hosszától és az indukció-

vonalakat metsző vezető sebességétől. Mozgassunk l hosszúságú vezetőt B 

indukciójú erővonalakra merőleges irányban egyenletes tsv  / sebes-

séggel. Ha a vezetőben U feszültség indukálódik, akkor zárt áramkörben Δt 
idő alatt I áramerősség esetén 

tIUWv   

villamos energiát (WV ),  emésztünk fel. Meghatároztuk, hogy a feszültség 

és az áram szorzata a látszólagos villamos teljesítmény (P) helyettesítsük be 

a villamos energia képletébe, akkor  

tPWv   

ami azt jelenti, hogy az indukált feszültség és az indukált áram értékét a két 

érték szorzata, a levehető villamos teljesítmény határozza meg. Ahhoz ,hogy 

a kívánt teljesítményt le tudjuk venni befektetett energiára van szükség. A 

befektetett munkát (energiát) úgy biztosítjuk a rendszernek, hogy a vezetőt 

 

+ 

 

- 

- 

primer tekercs szekunder tekercs 

Transzformátor elv 

 

41. ábra Nyugalmi indukció 

 

 

Be 
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42. ábra Kísérlet Lenz törvényéhez 

 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Elektronika Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 
 

   

 

 53 

mozgatjuk az állandó mágnes mágneses terében, tehát fizikai munka. A 

fizikai munkát meg tudjuk határozni 

sFW f  , 

ami a mozgatáshoz szükséges erőhatás, amelyet Δs úton közlünk a rendszer-

rel. Azt már tudjuk, hogy a vezetőben folyó áram mágneses teret hoz létre a 

vezető környezetében. Jelen kísérletünkben egy állandó mágnes mágneses 

terében mozgatunk egy villamos vezetőt, így feltételezhetjük, hogy az állan-

dó mágnes mágneses térerőssége, kísérletünk alatt, nem változik.  
Lenz törvénye értelmében, a vezető l hosszban vizsgált szakaszának, a vizs-

gált szakaszban a B indukció nagyságának és a vezetőben folyó I áramnak 

szorzatai F erőt fejt ki. 

lIBF   

 A vezető mozgatásának kezdetén az erő olyan irányú, hogy akadályozza az 

elmozdulást létrehozó erőt. Feltételezzük, hogy a mágnespatkó két végpont-
jától indítjuk a vezetőt. A Δs utat megtéve a mágnespatkó belső pontjáról 

visszahaladva, előbb a megállást kell elérnünk, amelyet gátol a Lenz erő. 

Összefoglalva a mozgási indukciót létrehozni csak befektetett munkával 

tudjuk megtenni, a vezető mozgásának irányváltásához többlet fizikai mun-

ka szükséges (veszteség). 

Előzőek miatt a rendszerről feltételezzük, hogy állandósult állapotban van, a 

vezető mozgása egyenletes sebességgel történik. A rendszerbe fektetett 

fizikai munkát meghatározó erő egyenlő a Lenz törvény által megfogalma-

zott erőállandóval. Az előzőek miatt az erőállandót helyettesítsük be a fizi-

kai munka képletébe. 

slIBsFW mf  )(  

Állandósult állapotban feltételeztük, hogy 

fv WW   

akkor 

slIBtIU   

ebből az indukált feszültség 

t

s

I

lIB
U







  

Végezzük el az áramerősséggel való egyszerűsítést és a, tsv  / , he-

lyettesítést. Képletünk így alakul, 

vlBU   

A képletünk szöveges megfogalmazása, mozgási indukcióval nyert indukált 

feszültség egyenesen arányos az indukcióval, a vezető (hatásos) hosszával 
és a vezetőnek az indukcióvonalakra merőleges mozgási sebességével. 

Ha a v sebességvektor nem merőleges az indukcióvonalakra, akkor venni 

kell v sebességvektor merőleges vetületét, mely sin0  vv  képlettel 

számolható. 

Felhasználva eddigi tanulmányainkat a képletünk más alakban is felírható. 

Tudjuk, hogy a mágneses fluxus AB   az adott felületen áthaladó 

indukcióvonalak számával egyenlő. Felismerve az slA   (ahol Δs a 

mozgatott vezető által megtett út) helyettesítési lehetőséget, az indukált 

feszültség 

tt

AB

t

slB
U














  

Ha ismerjük egy hurok által indukált feszültséget, akkor egy adott tekercset 

mozgatva, annak indukált feszültségét is meg tudjuk határozni, mivel a 

tekercs fluxusa a mágneses térerősség menetszám szorzata. Emlékeztetőül 

 N  -vel egyenlő. 

A tekercs indukált feszültsége 

t
NU tek




 , vagy 

t
U tek




  

Az indukált feszültség egyenesen arányos a vezető által körülzárt fluxus 

változásával és fordítottan arányos a változás idejével. 

Az előzőekben kiszámolt indukált feszültséget a mozgási indukció elemzé-

sével vezettük le. 

Nyugalmi indukciót egy vezető hurokra, vagy tekercsre be- vagy kikapcsolt 

áram segítségével hozhatunk létre, vagy a tekercsben folyó áram értékét 

vagy előjelét változtatjuk esetleg mindkettőt. A tekercs áramának nagyságát 

és/vagy irányát megváltoztatva, akkor a vezetőt körülvevő mágneses fluxus 

is megváltozik, és önmagában a tekercsben is feszültséget indukál. A kelet-
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kezett feszültséget önindukciós feszültségnek (Ul), a jelenséget önindukci-

ónak nevezzük. Egy vezető hurokban így keletkezett feszültséget 

t
U L




  

képlettel számolunk, mely megegyező a mozgási indukciónál tanultakkal. 

Egy tekercs önindukciós feszültsége 

tt
NU L









  

A fluxus változás arányos az áramerősség változással 

A
l

IN
HABA    

Behelyettesítve az indukált feszültség képletünkbe 

t

I

l

AN
U L






2
 

ahol az egyenlet jobb oldalán lévő első tényező a tekercs induktivitása, amit 

már meghatároztunk. Akkor az indukált feszültség 

t

I
LU L




  

Az önindukciós feszültség egyenesen arányos az áramerősség 1s alatti vál-

tozásával, ahol az arányossági tényező a tekercs induktivitása. 

Az indukál táram nagysága. 

Az indukált áram nagysága vizsgálatánál két szélső értéket vizsgálhatunk. 

Első esetben mágneses körben mozgó, áramkörileg nyitottnak tekintett, 

vezetőt mozgatunk, akkor az indukált áram értéke nulla. Későbbiekben 

részletesen megvizsgáljuk a nyitott és zárt áramkörök tulajdonságait, most 

fogadjuk el, hogy folytonos vezetőt megszakítva a töltésáramlás fenntartá-

sához, az anyagok osztályozása villamos szempontok szerint tárgyaltak 
alapján, biztosítani kell a kilépési energiához szükséges energiát, amit jelen 

vizsgálatunkkor nem teszünk. Tehát a töltésáramlás megszűnik, a vezetőben 

áram nem folyik. Az indukált feszültségünk az 

vlBU m   

képlettel meghatározható. Azt mondjuk, hogy az így nyert feszültség a 

mágneses térben mozgó vezető két végpontján mérhető un. terheletlen vagy 

üresjárási kapocsfeszültsége. 

A második vizsgálatunk áramkörileg zárt, rövidre zárt (vezető hurok) veze-

tőt helyezünk mágneses körbe úgy, hogy l mágneses erővonalakkal közös 

hossza megegyezzen az előző kísérleteinkben felvett hosszal. Eddigi vizsgá-
lataink bizonyították, hogy állandósult állapotban a villamos munka egyenlő 

a fizikai munkával. A villamos munka (energia), a Δt ideig fenntartott vil-

lamos teljesítmény. 

tPWv   

Ismerve a látszólagos villamos teljesítmény és az Ohm törvény egyenleteit 

behelyettesítéssel felírható 

tRItIUWv  2
, 

Ahol I a vezetőben folyó áram, R a vezetőhurok ellenállása, Δt a teljesít-

mény fenntartásának ideje. A két munka egyezőségéből 

slIBtRI m 2
 

Kifejezve az áram értékét 

tRtR

AB

tR

slB
I m

röv















1
 

megkapjuk az indukált áram értékét. Látható, hogy az indukált feszültség 

tU  / - vel egyenlő, így 

R

U

tR
I röv 






1
 

Ez Ohm törvényének egyik alakja.  

A felírt összefüggést a következő képen tudjuk értelmezni:  

Rövidre zárt vezetőben folyó Iröv áram értéke egyenesen arányos a hurok 
indukcióvonalakkal közös két végpontja között mért U feszültséggel és fordí-

tottan arányos a vezetőhurok R ellenállásával. 

Egy tekercs rövidzárási árama a tekercs két végpontja között mért feszültség 

és a rövidre zár áramkör összes ellenállása. 
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R

U

tRt

N

R
I tek

rövtek

11
,  

Az összes ellenállás a tekercs ohmos ellenállása Rtek és a rövidzár ellenállása 

Rröv. Ideális esetben Rröv =0 ohm. 

rövtek RRR   

4.8 Váltakozó áram 

Homogén mágneses térben forgassunk egyenletes sebességgel egy vezető 

keretet. A keret végeihez kapcsolt csúszógyűrűkről kefék(K) segítségével 
periódikusan változó irá-

nyú és nagyságú feszültsé-

get, ha zárt áramkört csat-

lakoztatunk a kefékre akkor 

áram vehető le. 

A feszültség pillanatnyi 

értékét a következőképpen 

határozhatjuk meg. Homo-

gén mágneses térben már a 

mozgási indukciónál tanul-

tak szerint 

vlBU   

feszültség indukálódik. Az 

egyenletben v a sebességnek az erővonalakra merőleges összetevője, l pedig 

a vezetőnek az erővonalakat metsző hossza. Ha a vezető állandó ω szögse-

bességgel forog, akkor a keret külső pontjainak v0 kerületi sebessége állandó 

nagyságú, de változó irányú. Legyen a keretnek az erővonalakkal merőleges 

helyzettől (semleges helyzet) mért szögfelfordulása, t , akkor a 

sebességnek az erővonalakra merőleges összetevője, az ábra alapján, 

sin0  vv  

Az indukált feszültség pillanatnyi értéke 

sin0vlBu   

Az t helyettesítéssel 

tvlBu  sin0  

A legnagyobb feszültség akkor indukálódik, ha 1sin  , ez akkor lehet-

séges, ha α=900 akkor 1sin  és α=2700, itt 1sin  . Meghatároz-

hatjuk az indukált feszültség minimum értékét, ha megvizsgáljuk

0sin  ese-

teket, ezek α=00 

és α=1800 . Az α 

szög szinuszos 

változásából 

következik, hogy 

a jobb oldali 

szorzat eredmé-

nye egy olyan 

feszültségértéket 
ad, amelynek 

változása szintén 

szinuszos lefo-

lyású A jelalak a trigonometrikus függvények tulajdonságaival rendelkezik. 

A trigonometrikus függvények értelmezéséből következik, hogy az indukált 

feszültségünk (áramunk) nagysága (amplitúdó) a  t  tartományban 

 

U0 

α 

ω 

0 

α 

π 2π 

ωt 

 

45. ábra Vektori ábrázolás 

 

D 

É 

K 

K 

 

43. ábra Váltakozó feszültség előállítása 

 

 

α erővonalakkal 

bezárt szög 

 

44. ábra Sebesség összetevők 
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periodikus függvény. Akkor felírható az indukál feszültségünk nagysága az 

értelmezési tartományban 

)2sin(0  ktvlBu   

ahol k=1..n keret körbefordulást jelent. 

A feszültség maximális értéke, csúcsértéke akkor ,ha
2


  t  , így 

)2
2

sin(0

^




kvlBU   

és nulla értékű, ha 

 

)2sin(0  kvlBu   

A jelalak vizsgálatunkban a jel növekedési és csökkenési tartománya felír-

ható, 

csökkenés

növekedés

kk

kk




































2
2

3
;2

2

2
2

;2
2  

Homogén mágneses indukciójú térben egyenletesen forgó vezetőben az 

indukált feszültség (áram) az idő (szögelfordulás) szinuszával arányos. 

4.8.1 Váltakozó feszültség (áram) jellemzése: 

A váltakozó feszültség (áram) amplitúdó változását a mágneses térben elhe-

lyezett vezető keret indukált feszültsége határozza meg. A vezető keretet 

tetszőleges helyzetből indíthatjuk, és érkeztetjük a kiindulási pontba, ha így 

vizsgáljuk az indukált feszültség lefutását és elkészítjük vektoriális alakját, 

akkor megkapjuk az egy periódushoz tartozó jelalakot. Ha a vektoriális 

ábrázolásban egymás mellé rendeljük a körfrekvenciát és a körfrekvencia 

időbeni lefutását, akkor megkapjuk a homogén mágneses térben forgó keret 

elfordulásához tartozó feszültség időbeli ábrázolását. 
A váltakozó feszültség egy teljes rezgési ideje a periódus (T). Vektori ábrá-

zolásban, egy periódusnak nevezzük a két nem egybeeső, de legkisebb tá-

volságú, azonos irányítottságú pontokhoz tartozó időintervallumot. 

A forgómozgásra jellemző szögsebességnek a váltakozó feszültség körfrek-

venciája felel meg. A körfrekvencia: 

T




2
  

Ha a frekvencia 

T
f

1
  

akkor a körfrekvenciát 

f  2  

összefüggés számolhatjuk ki. A frekvencia és a körfrekvencia mértékegysé-

ge a hertz (jele Hz) 

Hz
s

f 
1

][][   

Effektív érték, négyzetes középérték. 

A váltakozó áramú műszerek miatt fontos külön kiemelni. 

A váltakozó áram effektív értéke annak az egyenáramnak az értékét adja, 

amelynek ugyanazon az ellenálláson a teljesítménye megegyezik a váltako-

zó áram teljesítményével. 

Értéke 

Az effektív feszültség értéke a csúcsfeszültség értékéhez arányában; 

^
^

707,0
2

U
U

U eff   

Az effektív áram értéke a csúcsáram értékéhez arányában; 

 

^
^

707,0
2

I
I

I eff   

A váltakozó feszültség megismerése lehetővé teszi két jel fázishelyzetének 

vizsgálatát. Pl. egy áramköri elemen lévő feszültség és áram fázis helyzetét. 

Két jel fázisát azonosnak mondunk, ha vektorábrázolásban a pillanatnyi 

helyzethez szerkesztett vektoraik egybeesnek és azonos irányba mutatnak. 
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Két jel fázisa eltér, ha az előbbiekben felsorolt két feltétel közül valamelyik 

eltér. Fáziseltérés esetén a vizsgálatunk arra terjed ki, hogy a két jel közül, 

melyik siet a másikhoz képest. 

4.9 A transzformátor  

A transzformátor kialakítása közös mágnesezhető anyagra (lágy mágneses 

anyag) legalább két tekercset helyezünk el. A primer tekercsben folyó válta-

kozó áram a tekercs belsejében homogén mágneses teret hoz létre. 

k

pr

prpr
l

I
NH   

Ahol a Hpr a primer 

tekercs által létreho-

zott mágneses tér-

erősség, Npr a primer 
tekercs menetszáma, 

Ipr a primertekercs 

árama, lk a közepes 

térerősség vektor 

hossza. 

Az anyagra jellemző 

mágneses térjellemző 

a mágneses indukció. 

A tekercseket egy mágnesezhető anyagra helyezzük, a primer tekercs által 

gerjesztett H mágneses térerősség erővonalai μ- szerese indukcióvonalakká 

alakul.  

HB    

A szorzat az alkalmazott anyagtól függő érték. Az indukció vonalak az 

anyag elemi mágneseit (doménok) rendezi az erővonalak irányába, így az 

indukcióvonalak nagyságrendi különbséggel a mágneses anyagban alakul 

ki. Az alkalmazott anyag a transzformátor (tekercs) vasmagja.  

Terheletlen szekunder feszültség: 

Vizsgálatunk első lépésében feltételezzük, hogy a szekunder tekercsben nem 

folyik áram Iszek=0. Akkor a vasmagban lévő indukcióvonalakat a primer 

áram által keltett mágneses térerősség és mágneses permeabilitás szorzata 

hozza létre. 

k

pr

prprvasmag
l

I
NHB    

A vasmagban lévő fluxus változás, 

vasmag

k

prpr

vasmagprvasmagvasmagvasmag

A
l

NI

AHAB












 

ahol r  0 a levegő és a vasmag permeabilitása. 

A primer tekercs által okozott fluxus változás a primer tekercsre kapcsolt 

feszültségből is kifejezhető. 

t
NU prpr




  

Akkor a primertekercsbe táplált látszólagos teljesítmény 

t

I

l

AN
IUP

pr

k

pr

pr








22

 , 

ahol az egyenletünk első tört része a primer tekercs induktivitása,  

t

I
LP

pr

prpr





2

 

Az egyenletünkből megállapítható, hogy a primer tekercsbe táplált látszó-

lagos teljesítmény egyenes arányban függ a primertekercs induktivitásától 

és benne folyó áram négyzetes értékétől, valamint fordított arányban függ 

a primer áramváltozás idejétől.  

Ha az áramváltozás idejét frekvenciaértékkel helyettesítjük, akkor 

prprpr

pr

prpr fIL
t

I
LP 




 2

2

 

Periodikus jeleket feltételezve a betáplált energia (Wpr)a periodikus jel 

átlagértékével számolva 

 

+ 

 

- 

- 

primer tekercs szekunder tekercs 

A 

lk 

B 

lágy mágneses  anyag 

 

46. ábra Indukált feszültség 
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2

2

2

1

2
prpr

pr

prpr IL
I

LW   

Megállapíthatjuk, hogy a tekercsben villamos áram hatására mágneses 

energia halmozódik föl, melynek értékét az L induktivitás összetevői hatá-

rozzák meg, amelyek μ permeabilitás, N a tekercs menetszáma, A a tekercs 

hossza és l a tekercs hossza (geometriai mérete). 
Egy tekercs energiája a következő képlet alapján számolható: 

2

2

1
LIWpr   

A terheletlen szekunder tekercs feszültségét az indukált feszültség nagysága 

határozza meg, amely az 

t
NU szekszek




  

A transzformátor definíciójából következik, hogy közös mágneses fluxus 

térben helyezzünk el két tekercset, ahol, ΔФ a primer tekercs egy menetének 

árama által gerjesztett fluxus változás. Ha Npr =1, akkor   

vasmag

k

pr

vasmag

k

prpr

vasmag A
l

I
A

l

NI






   

Helyettesítsük be a szekunder tekercs feszültség képletébe 

t

I

l

A
N

t
NU

pr

k

vasmag

szekszekszek














 

Az összefüggésből kiderül, hogy a szekunder feszültségünk, a primeráram 

időszerinti változásával arányos, és függ a vasmagjellemzőktől, valamint a 

szekunder tekercs menetszámától. 

A kissé bonyolult képletünket egyszerűsíthetjük, ha a következő arányossá-

gokat írjuk föl, 

t
N

t
N

U

U

szek

pr

szek

pr











  

ΔФ/Δt-vel egyszerűsítve 

áttétela
N

N

U

U

szek

pr

szek

pr
  

Megállapíthatjuk, hogy a primertekercs feszültsége úgy aránylik a szekun-

der feszültséghez, mint menetszámainak aránya. Ez igaz több szekunderte-

kercs esetére is. Az arányokat áttételnek nevezzük, ezért beszélhetünk fe-

szültség és menetszám áttételről. 

Fogyasztóval terhelt transzformátor 
A transzformátorkapcsolásunkat leegyszerűsítjük, és megvizsgáljuk a pri-

mertekercs árama által létrejött mágneses térerősség változás, milyen telje-

sítmény levé-

telt engedélyez 

a szekunder 

oldalon. Ideá-

lis esetben a 

primer oldalon 

betáplált telje-

sítmény a 

szekunderolda-
lon azonos 

mértékű telje-

sítmény levé-

telt eredmé-

nyezne. A 

vakóságos 

esetben a jó 

transzformátornak két feladatot kell ellátni, fogyasztó rákapcsolása esetén a 

mágneses tér energiáját kell növelni, és a hőveszteséget pótolni. 

Vizsgáljuk meg az egyszerűsített rajzunkat, amikor a két áramkörünkből 

csak az egyikben van betáplálás, a másikban fogyasztó. Ha a 2 kör Iszek 
árama állandó értékű, akkor a kör fogyasztása  

szekszekszekfo RIP  2

_  

Ami a fogyasztón megjelenő hőveszteséget jelenti. 

Upr 

 

(1) (2) 

Ipr Iszek 

 

Rszek 

 

47. ábra Transzformátor elvi felépítése 
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A térenergia biztosítása jelenti, hogy a tekercsek fluxus változásait és a két 

tekercsből eredő veszteséget (Lenz törvénye) pótolni kell. 

Az előzőeket leírva a mágneses térerő energia fenntartásához szükséges 

energiaigény 

szekmtprszekmtprmtmtvesz WWWW _  

Behelyettesítve 

)(
2

1

2

1
12

22

szekprszekszekprprmtvesz IILILILW   

Az L12 a primer és szekunder tekercs közötti megvalósításból eredő un. 

kölcsönös induktivitás A kölcsönös induktivitás negatív értéke a két áram 

ellentétes irányának eredménye.  

Most már felírhatjuk a primer oldalról betáplált teljesítményt, ami 

szekfo

mtvesz

pr P
t

W
P _  

Ha a szekunder hőveszteséget a primeráram növelésével érhetjük el, akkor a 

szekunder feszültség 

szekszek

pr

szek RI
t

I
LU 




 12  

A transzformátor összes veszteségét a hatásfokban 

pr

szek

P

P
  

adjuk meg. 
A kereskedelemben, forgalomban hozott transzformátorokat a szekunder 

oldali teljesítményre méretezették. 

4.10 A mágneses tér mechanikai hatásai 

Áramvezetők között erőhatás lép fel a körülöttük kialakuló mágneses terek 

kölcsönhatása következtében. Kísérletileg könnyen kimutatható, hogy az 

egyirányú, párhuzamos vezetők vonzzák egymást, közöttük a két erővonal-
tér ellentétes irányú. Ellentétes áramirány esetén két párhuzamos vezető 

esetén taszító hatás jön létre, a két erővonaltér azonos irányú. 

Két párhuzamos áramvezető között fellépő elektrodinamikus erőt a követke-

zőképpen számoljuk ki. 

Legyen az egymástól d távolság-

ban levő, végtelen hosszúságú 

két párhuzamos vezetőben az 

áramerősség I1 és I2, a mágneses 
indukció B1 és B2. Ekkor a veze-

tők, l hosszúságú szakaszára ható 

erők egyenlők. 

FFF  21  

Az I1 áram által átjárt vezetőre az 

I2 által létrehozott B2 indukciójú 

tér és saját árama által létrehozott 

mágneses tér, hatással van, 

lIBF  22  

A B2 mágnese indukciót a 

d

I
HB 2

002
2

1



  

egyenlettel számoljuk. Behelyettesítve az erőt meghatározó egyenletbe, 

d

l
IIF  22

0

2


 

Ha az áramot A-ban, a hosszúságot és távolságot m-ben adjuk meg, akkor 

Am

Vs77

0 102104     

értékben kapjuk meg. 

Ez az úgynevezett Amper-törvény, amely segítségével az áramerősség mér-

tékegységét meghatározhatjuk. 

1A erősségű azaz áram, amely két végtelen hosszú egymástól 1m távolság-

ra lévő párhuzamos vezetőben folyva, a vezető 1m hosszú szakaszára 

N7102   erőt létesít. 

 

l 

I2 

I1 

d 

 
48. ábra Elektrodinamikus erő 
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4.11 Az anyagok mágneses tulajdonságai 

Láttuk, hogy a mágneses térerősség (H) és az indukció (B) között, 

HHB r   0  

összefüggés van. A μ az anyag abszolút permeabilitása, μr a relatív 

permeabilitás, μ0 a légüres tér, közelítőleg a levegő, permeabilitása. A rela-

tív permeabilitást is meghatároztuk és megállapítottuk, hogy 

0


 r

 

megmutatja, hogy egy anyag permeabilitása, hányszorosa a légüres tér (le-

vegő) permeabilitásánál. 

A relatív permeabilitás értéke alapján az anyagokat három csoportba sorol-
hatjuk: 

diamágneses anyagok: μr < 1: 

paramágneses anyagok μr > 1: 

ferromágneses anyagok μr >>1. 

A különféle anyagok 

mágneses tulajdonsága 

atomjaik, illetve mole-

kuláik szerkezetével 

kapcsolatosak. Az eredő 

mágneses tulajdonság 

legfontosabb kompo-
nensei , az atommag 

neutronjainak és proton-

jainak mágneses nyo-

matéka, az atommag 

körül keringő elektro-

noknak mint elemi 

atomi köráramoknak a 

mágneses tere, a mole-

kuláris (rácspontok) köráramok mágneses tere, az elektronok tengelykörüli 

forgásából (spin) adódó mágneses momentuma. Az egyes anyagok mágne-

ses tulajdonságait úgy vizsgáljuk, hogy külső mágneses tér hatására eredő 
mágneses komponensei hogyan reagálnak. 

A diamágneses anyagok atomjainak és molekuláinak külső mágneses tér 

nélkül nincsenek mágneses tulajdonságaik. Az elemi köráramok, az elektro-

nok pályái ugyanis párosával, ellentétes irányúak. A két azonos nagyságú, 

egymáshoz közel levő párhozamos körpályán, azonos sebességgel, de ellen-

tétes irányban keringő elektronok mágneses összetevői kiegyenlítik egy-

mást. 
Külső tér hatására az egymást kiegyenlítő elemi mágneses tulajdonságú 

párok egyensúlya megbomlik. A külső térrel megegyező irány összetevő 

elektron Lenz törvénye értelmében lelassul, az ellentétes elektron felgyorsul. 

Így a külső térrel ellentétes irányú mágneses összetevő megnő. Megállapít-

ható, hogy külső mágneses tér hatására a diamágneses anyagban ellentétes 

irányú mágneses tér jön létre.  

Ilyen anyag néhány fém (Cu,Pb,Ag,Hg), a nemesgázok, nemfémes elemek 

(Si,Ph,S), szerves vegyületek. 

A paramágneses anyagok a külső mágneses tér hatására az atomok és mo-

lekulák mágneses összetevői (elemi mágnesek) rendeződnek. A külső tér 

mágneses térerősségét fokozva, mid több és több elemi mágnes rendeződik 
és beáll a külső tér irányába. A külső tér hatására a mágneses térerősség (H) 

és mágneses indukció (B) egyenes arányosságot mutat és alig nagyobb 1-

nél. 

Paramágneses anyagok a fémek többsége, néhány gáz (pl.O), sók és egyéb 

vegyületek. Paramágneses tulajdonsággal rendelkeznek a ferromágneses 

anyagok is a hőmérsékletük bizonyos pontja (Curie-pont) fölött. 

A ferromágneses anyagok mágneses tulajdonságaiknak alapvető hordozói 

az elektronok spinjéből adódó mágneses összetevők. Ezek az atomi mágne-

sek olyan tulajdonságúak, hogy az atom szerkezetben közel lévő elektronok 

„részecske mágneseinek” irányát azonosra állítják be. Így az egy kristályrá-

cson belül (102…106 atom) viszonylag nagy elemi mágnesek jönnek létre. A 
kristályrács szerkezet mágneses tulajdonságait elemi mágnesnek nevezzük, 

az elemi mágneseket pedig domainnek. 

A ferromágneses anyagok mágnesezése és mágneses indukciója nincsen 

egyenes arányban a mágneses térerősséggel, sőt még egyértelmű kapcsolat 

sincs közöttük. 

A ferromágneses anyagok a tista fémek a vas (Fe) a kobalt (Co) és a nikkel 

(Ni). Ugyancsak az ezeket nagyobb mennyiségben tartalmaző ötvözetek. 

 

H 

μr 

B 

1      2      3         4         5 
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Vannak azonban olyan ferromágneses tulajdonsággal bíró ötvözetek, me-

lyek nem tartalmazzák a három anyag egyikét sem. Ilyenek a ferritek. 

A ferromágneses tulajdonság hőmérséklet függő az anyag olvadási pontja 

környezetében megszűnik. (Curie-pont) 

 A ferromágneses anyagok mágnesezését (fel és lemágnesezés) a H mágne-

ses térerősség hatására létrejött B mágneses indukció határozza meg. Az 

anyagokra felvett  HB    kapcsolatra megállapítottuk, hogy a mágne-

sezhető anyagokra nem mutat lineáris kapcsolatot. A képlet szerint felvett 

karakterisztikát mágnesezési görbének nevezzük .A mágnesezési görbét 

három szakaszra bontjuk: az első mágnesezési görbe, a lemágnesezés görbé-

je, és a felmágnesezés görbéje. A három görbe nem esik egybe. 

Az első mágnesezési görbe. 

Öt részszakaszra bontható.  
1- A lineáris mágnesezési tartomány, vagy kezdeti mágnesezési sza-

kasz. A mágneses térerősség és indukció kapcsolata egyenesen 

arányos egymással. Ebben a tartományban még visszaállítható az 

anyag eredeti állapota (mágneses semlegesség). 

2- A négyzetes mágnesezési tartományban a mágneses térerősségnek 

van egy lineáris és négyzetes összetevője és a kettő összege hatá-

rozza meg a mágneses indukciót. 

3- A nagy mágneses permeabilitású tartomány, ebben a tartományban 

nagy a karakterisztika meredeksége, kis térerősség változáshoz 

nagy indukcióváltozás tartozik. 

4- Telítődési tartományban már minden domain a külső mágneses tér 

irányába állt be, vagy kis szöget zár be. Növelve a térerőt a kis 
szöget bezáró elemi mágnesek folyamatos felveszik a tér  irányát. 

5- Paramágneses tartomány, csak az atomi mágnesek paramágneses 

mágnesezésére van lehetőség. 

Az első mágnesezési görbe felvétele után a ferromágneses anyagokat nem 

tudjuk eredeti mágneses tulajdonságukkal ellátni. Csökkentve a mágneses 

térerősséget nulla értékre a mágneses indukció értéke nem lesz nulla érték, 

valamekkora visszamaradó induktivitása megmarad. Ezt nevezzük remanens 

mágneses indukciónak (Br). Ellentétes irányban növelve a térerősséget a z 

indukció eléri a nulla értéket, de egy bizonyos térerősség nagysága szüksé-

gességével, melyet koercitív erőnek nevezünk (Hc). Az előzőekben leírt 

folyamat a ferromágneses anyagok lemágnesezését jelenti. Újra pozitív 

irányban növelve a térerősséget a tengelyek metszéspontjait megkapjuk. Ez 

utóbbit a ferromág-

neses anyagok fel-

mágnesezésének 

nevezzük. Egy le és 
felmágnesezést 

(pozitív és negatív 

telítődési tartomány 

eléréséig) átmágne-

sezésnek hívunk, 

mely esetben meg-

kapjuk a teljes mág-

nesezési görbét. A 

ferromágnesek zárt 

mágnesezési görbéje megadja az anyag átmágnesezéshez szükséges energi-

át. 

 

B 

H 

Br 

Hc 

+Bmax 

-Bmax 

Br 
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5 Passzív áramköri elemek tulajdonságai 

 

 

Az elektronika tanulásakor láthattuk, hogy a fizika ismereteit felhasználva 

áramköri alkatrészek készíthetők el. A 2,3,4 fejezetben tanult elemeket  

passzív áramköri elemeknek nevezzük, a fejezetek tanulási sorrendben a 
kondenzátor, az ellenállás és az induktivitás. Közös tulajdonságaik, hogy 

gyártáskor a geometriai egyenletük felhasználásával készülnek el. 

 

 

5.1 A kondenzátor : 

A kondenzátor kapacitásának meghatározásához a 
d

A
C   , ahol az ε az 

abszolút  dielektromos állandót mely a légüres tér (közelítőleg levegő) ε 0 és 

a relatív dielektromos állandók ε r szorzata. Előbbi adatok felhasználásának 

ismeretében széles választékban (gyártmány, típus és érték) hoznak forga-
lomba kondenzátorokat. A kondenzátor beépítése az áramkörbe, a rövid 

idejű energiatárolási képessége miatt történik. 

 

5.1.1 A kondenzátor üzemi frekvenciája 

 

A töltések elhelyezése a kondenzátor fegyverzetein időtől függő mennyiségi 

érték. Két egyforma kapacitással rendelkező kondenzátor esetében egység-

nyi időhöz tartozó töltésmennyiség elhelyezése különböző értéket ad. Az 

idő és a frekvencia közötti összefüggés értelmében ft /1 kijelenthetjük, 

hogy a kondenzátorok frekvencia függőek, ezért fontos az üzemi frekvencia 

értéke. Az elkészített táblázatban összefoglaltan adott, néhány típusú kon-

denzátor üzemi frekvencia értéke. 

 
 

 

5.1.2 A kondenzátorok helyettesítő kapcsolása 

A gyártás folyamán elkészített kondenzátorokat valóságos kondenzátorok-

nak nevezzük. A valósá-

gos kondenzátor abban 

különbözik az ideálistól, 

hogy míg az ideális kon-

denzátornak csak kapaci-

tás értéke van, a valósá-

gos kondenzátornak más, 

un passzív áramköri ösz-
szetevőket is alkotó ele-

mük, melyet felhasználá-

sukkor figyelembe kell 

venni. Jelenlegi ismerete-

ink alapján, elégedjünk 

meg avval, hogy az egyes 

áramköri elemek miből 

adódnak és hogyan kap-

csolódnak egymáshoz.  

A gyakorlatban használatos kondenzátorok fegyverzete közötti dielektri-

kumnak részben vagy egészben van átvezetése, valamint veszteséget okoz a 

dielektrikum átpolarizálása, mind a kétféle veszteség a dielektrikumban 
hőfejlődéssel jár a kondenzátor villamos energiájának rovására. Az előbbi 

 

51. ábra Kondenzátor helyettesítő kap-

csolása 
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L
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két veszteségi összetevőnél nagyságrendileg kisebb értéket jelent a hozzáve-

zetések és a fegyverzetek ellenállása. A kondenzátorok kivezetései és fegy-

verzeteinek lemezeinek induktív paraméterei is megjelennek. Az induktív 

paramétert ideális tekerccsel jellemeztük, mely soros kapcsolásként került 

beépítésre. Különösen nagy induktivitást mutatnak a tekercskondenzátorok, 

vizsgálatukkor feltétlenül figyelembe kell venni ezt a paramétert is. 
Elhanyagolható induktív veszteségi összetevő esetén a helyettesítő kapcso-

lásunk egyszerű két összetevőt tartalmazó kapcsolássá alakul. 

eL ZX   

A relációban lévő két mennyiség az L induktivitás látszólagos ellenállása 

XL, valamint a kapacitással, sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt ellenállás-

sal alkotott impedanciája Ze. 

A továbbiakban ezt vizsgáljuk. 

5.1.3 Kondenzátor párhuzamos Rp helyettesítő kapcsolása: 

A kondenzátor veszte-

ségeit fizikailag he-

lyesen párhuzamos 

ellenállással lehet 

figyelembe venni. 

Levezetés nélkül a 

párhuzamos kapcsolás 

eredő impedanciája. 

2

2

1
CP

P

P
P

X

R

R
Z



   

A kondenzátor veszte-

ségeinek használatos 

alakja a soros veszteségi ellenállású kapcsolás. Mind a két kapcsolás gya-

korlati alkalmazása megengedett és elfogadott. A soros és párhuzamos vesz-

teségi ellenállású kapcsolás egy bizonyos frekvencián egyenlő ez a 

sp ZZ  feltétel teljesülése esetén valósul meg. Az egyenlőséget kihasz-

nálva a párhuzamos és soros kapcsolás elemei egymásból meghatározható. 

5.1.4 A kondenzátor soros Rs helyettesítő kapcsolása. 

A kapcsolásban a kondenzátor veszteségeit soros Rs ellenállással vesszük 

figyelembe. 

 Most sem határozzuk 

meg levezetéssel, a 

levezetés végeredmé-

nye 

22

CSSS XRZ   

Vizsgáljuk meg a 

sp ZZ  egyenlőséget 

első lépésként mindkét 

oldalt emeljük négyzet-

re, 
222

SP ZZZ   

az egyenlőséget felírva, 

a következő egyenlőséget kapjuk, 

22

2

2

2
2

1

CSS

CP

P

P XR

X

R

R
Z 



  

Későbbiekben meghatározzuk az Rs és XCS értékeit. 

5.2 Az ellenállás: 

Az ellenállások értékének meghatározásához az 
A

l
R   képletet alkal-

mazzuk. Az ellenállások megismerésénél kihangsúlyoztuk, hogy az áram 

útjába egy előre megadott értékű feszültségesés létrehozását csak meghatá-

rozott értékű ellenállással tudunk előidézni ( IRU  ). 

 
53. ábra Kondenzátor egyszerűsített 

helyettesítő kapcsolása 
 

C RpC

A

B

A

B
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52. ábra Kondenzátor egyszerűsített 

helyettesítő kapcsolása 
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5.2.1 Ellenállások helyettesítő kapcsolása 

 

Az ellenállások helyettesítő kapcsolását szintén veszteségeivel úgy repre-

zentálhatjuk, hogy az 

alkatrészre jellemző 

ideális ellenálláselemmel 

(R) sorba kapcsolva 

képzelünk el egy kon-

centrált ideális induktivi-

tást (L) és az egésszel 

párhuzamosan egy kapa-
citást. A koncentrált L 

induktivitás és a párhu-

zamosan kapcsolt C 

kapacitás a valóságos 

alkatrészen megjelenő 

értékek nagyságát hor-

dozza. A helyettesítő 

kapcsolást mindig ideális elemek kapcsolatával adjuk meg.  

Egyenáramú körökben az ellenállás helyettesítő kapcsolása leegyszerűsödik 

az ideális elem fogalmára, tehát ellenállás. 

Váltakozó áram esetén határfrekvencia értéket adunk meg (számolunk ki), 

amely az ellenállás összetevő nagyságát hasonlítja össze a többi passzív 
elemek értékeivel. Két esetet különböztetünk meg: 

Első, az R ellenállás összetevő sokkal kisebb a C kapacitás látszólagos el-

lenállás értékével (Xc).  

XcR   

A párhuzamosan kapcsolt valós és látszólagos elemek eredő értéke mindig a 
kisebb értékhez közelebbi értéket veszi fel. Az előző feltételezésünk igaz, 

akkor  a C kapacitás elhanyagolható, helyettesítő kapcsolásunk egy soros 

Lés R elemre egyszerűsödik. (53. ábra) Értéke impedancia, melynek abszo-

lút értékét a 

222 LRZ   

 

el számoljuk ki. Az ellenállás értékének frekvenciamenetét  a )(fZ 

függvény segítsé-
gével ábrázolhat-

juk, ahol felvéve a 

XcR   értékhez 

tartozó ω0 törés-

ponthoz tartozó f0 

értéket, az ábrázolt 
függvény két sza-

kaszra bontható, ω0 

alattira és a fölötti-

re. Az 

ig 0)0( 

az impedancia (Z) 

abszolút értéke az 

alkatrész ellenállás 

összetevőjével ( R) egyenlő ( )( RZ  . Az   ω0 körfrekveniához tartozó 

törésponti frekvencián (f0) az impedancia értéke RZ  2 , és ω0 fölötti 

körfrekvencia fölötti  ω körfrekvenciákhoz tartozó frekvencia értékek esetén  

az impedancia értéke
222 LRZ   számolható. 

Jelen esetben tehát az Xc-hez képest kis R értékekhez tartozó helyettesítő 

kapcsolást mutattunk be.  
A második esetben az ellenállás értéke (R) sokkal nagyobb a tekercs látszó-

lagos ellenállás értékénél (XL): 

LXR   

Ha az ellenállás összetevő sokkal nagyobb a tekercs induktivitása okozta 

látszólagos ellenállás értékénél, akkor a két érték soros eredője -közelítőleg-

mindig a nagyobb érték közelében van. Az előzőek miatt az L induktív 

összetevő a helyettesítő kapcsolásból elhagyható. Itt is a )(fZ  függ-

vényt elemezzük, úgy, hogy R ellenállással párhuzamosan kapcsolódik  a C 
kapacitás. A határfrekvencia (f0) megállapítása és a törésponti körfrekvencia 

megállapítása (ω0) az LXR  képletből meghatározható. 

 

55. ábra Ellenállás helyettesítő kapcsolása 
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54. ábra Helyettesítő kapcsolás R<<Xc esetén 
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A későbbi tanulmányainkban részletes levezetéssel meghatározzuk a most 

eredményként megadott 

végső összefüggéseket. 

A Z impedancia abszo-

lút értékének alakulása 

ω0 körfrekvencián  

2

R
Z  , 

 

 az ω0 alatti tartomány-

ban 

2

2

1
CX

R

R
Z



  

az ω0 fölötti tartományban Z értéke közelít nullához. 

 
 

5.3 Tekercsek 

A tekercsek jellemzőinek meghatározó mennyisége a tekercsek L induktivi-

tás értéke, amely mint tanultuk, az alkalmazott vasmag anyagától és a te-

kercs geometriai méreteitől függ. 

l

AN
L




2

  

A kondenzátorokhoz hasonlóan a tekercset is rövid idejű energiatároló 

elemként kezeljük. Nem aktív áramköri elem. 

5.3.1 A tekercs helyettesítő kapcsolása 

Az előzőekhez hasonlóan az ideálistól eltérő tulajdonsággal rendelkező 

áramköri elem jellemzőit a veszteségi jellemzői határozzák meg. A tekercs 

veszteségi összetevőit a tekerccsel soros kapcsolásként jelentkező veszteségi 

ellenállás, valamint a párhozamos kapcsolású szórt kapacitás jelenti.  

A tekercs veszteségi ellenállása: 

Minden tekercs véges vezetőből álló huzalból készül, így a tekercsnek van 

véges ellenállása. A 

tekercs véges  veszteségi 

ellenállását nem csak az 

őt felépítő vezető ellen-
állása alkotja, hanem 

váltakozó áram hatására 

a vasmag periódikus 

átmágnesezésekor kelet-

kezett hiszterézis veszte-

ség, valamint az indukált 

feszültség hatására ke-

letkezett örvényáramú 

veszteség, aminek hő-

termelése a soros veszte-

ségi ellenállás összetevő-
je. További a veszteségi 

ellenállás alkotó része a magasabb frekvencián jelentkező áramkiszorítási 

effektus, vagy skin-effektus, valamint a tekercs-huzal szigetelésének 

átpolarizációjához szükséges energia. 

Mindezen veszteségeket az Rs soros veszteségi ellenálláson hővé alakuló 

energiával helyettesítjük. Azt láttuk, hogy a veszteségi ellenállás Rs egy-

részt áramfüggő (hiszterézis), másrészt frekvenciafüggő (skin-effektus). A 

továbbiakban a veszteségi ellenállás figyelembevételénél az induktivitást 

állandó értékűnek tekintjük, ez azt jelenti, hogy csak akkora áramot enge-

dünk meg amely érték esetén még lineárisnak tekinthető a vasanyag. 

A tekercs helyettesítő kapcsolásának egyszerűsítése a vizsgált frekvenciatar-
tomány figyelembevételével megvalósítható. A Cp párhuzamos kapacitív 

veszteség, a szórt kapacitások meglétét jelenti. Az egymás mellett haladó 

menetek elemi kondenzátorokat alkotnak, a tekercs önkapacitása a szigete-

lők és vezetők együttes figyelembevételével meghatározható. A Cp kapaci-

tásnak, mint párhuzamos reaktanciának figyelembe vétele csak egy megha-

tározott frekvencia fölött szükséges. Kiindulásként a 

XcZ LsRs ,  
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egyenlőtlenséget adjuk meg, az eredő impedancia értékét a soros Rs és Ls 

elemek határozzák meg. 

Kapcsolásunk ekkor egy soros RL elemre egyszerűsödik. 

A soros veszteségi ellenállás helyett használatos a párhuzamos veszteségi 

ellenállás. Az alkalmazás felté-

tele, a két kapcsolás közötti 
átmenet csak egyetlen frekven-

cián lehetséges, ott, ahol a 

soros és a párhuzamos impe-

dancia értékek azonosak  

ZsZp   

A soros és párhuzamos eredő 

impedanciák abszolút értéke az 
egyes elemekből meghatároz-

ható. 

A soros Rs, Ls impedanciát Zs-

el jelölve számíthatjuk, 

 

 

22

Lss XRZ   

A párhuzamos elemek impedanciájának abszolút értéke az admittancia ab-

szolút értékéből számolható. 
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A levezetésből számolható a párhuzamos kapcsoláshoz tartozó abszolút 

értékű impedancia. 
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 A soros és párhuzamos kapcsolásra kapott impedanciák egyenlősége az 

átmenethez szükséges frekvencia kiszámítását teszi lehetővé.  

5.4 A valóságos alkatrészek 

A három passzív elem vizsgálatánál kiderült, hogy egy valóságos alkatrész 

elkészítésének eredményeként a veszteségek dominanciája határozza meg 

azt, hogy az ellenállás, kondenzátor vagy egy tekercs a kialakított alkatrész. 

Az eredményül kapott alkatrész tulajdonságát csak az áramkörben való 

viselkedésével tudjuk ellenőrizni. Fel kell tételezni, hogy azaz áramkör, 

amelybe az alkatrész beépítésre kerül, állandósult állapotú váltakozó áramú 

áramkör, az alkatrész frekvenciafüggő összetevőjén (reaktív elemén) meddő 

teljesítmény (Pm), veszteségek további összetevőjén a hővé alakuló veszte-
ségi teljesítmény (Ph) alakul ki. A meddő és a hő veszteségi teljesítmények 

hányadosát jósági tényezőnek nevezzük (Q).  

A jósági tényező tehát  

h

m

P

P
Q   

Ismerve a veszteségi teljesítmény kiszámításának módjait, IUP  , 

valamint az alkatrész veszteségi helyettesítő kapcsolását (soros vagy párhu-

zamos), jósági tényező a teljesítményviszonyokból meghatározható. 

Pl. Soros Rs és Cs a veszteségeken átfolyó áram abszolút értéke egyenlő, 

akkor 

  CsCsm XIIXIIUP  2
 

valamint 

  SSh RIIRIIUP  2
 

behelyettesítve a jósági tényező képletébe, 

s

Cs

s
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ahol 
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Tehát soros Rs és Cs kapcsolás esetén, 

sss
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Párhuzamos veszteségi kapcsolás esetén a két összetevőn lévő feszültség 

abszolút értéke egyenlő, akkor a teljesítmények számításához a  

ciatanreak

U
P

2

m  valamin 
P

2

h
R

U
P   értéket használjuk. 

Előfordul, hogy egyszerűbb számítási lehetőséget eredményez a jósági té-
nyező reciprok értéke, amelyet veszteségi tényezőnek (D) nevezünk 

Q

1
D   

Az előzőekből látható, hogy helyettesítő kapcsolást csak váltakozó áramú 
hálózatok esetén vizsgálunk. Egyenáramú hálózatok esetén a be és kikap-

csolási jelenségektől eltekintve ideális elemként vehetjük figyelembe a 

passzív áramköri elemeket. 

A váltakozó áramú veszteségek vizsgálatát kiterjeszthetjük egy készülékben 

alkalmazott összes vezetőre, ahol az alkalmazott passzív áramköri elemeken 

túl az összekötésre használt vezetők tulajdonságait azonos módszerekkel 

állapíthatjuk meg.  

6 Szerzői megjegyzések 

A könyv ismeretanyaga elengedhetetlen a további jegyzetek megértéséhez. 

Nem szükséges képletmélységig tudni, de leírva egyet azt értelmezni tudni 

kell. A tanulás középiskolában legalább egy év, ezért türelmetlen az, aki 

néhány nap, hét vagy hónap alatt akarja elsajátítani. A jegyzethez készül egy 
példatár, de addig is gyakorlásként a saját oktatási intézmény feladataihoz 

fellapozható a szükséges oldal. 

A jegyzet felhasználható fizika érettségihez és felvételihez, természetesen 

mindenki maga dönti el. Egyes fejezetei, bekezdései a fizika és kémia isme-

reteken kívül, a speciális szakiskola és szakközépiskolai elektronikai isme-

reteket bővíti. Nem helyettesíti egy adott felsőfokú intézmény - főiskola, 

egyetem- tananyagát, de azt az érthetőség szintjére egészítheti ki. 

A jegyzet rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy egyedi felépítésével, 

szerkezetével érthető információt ad az elektronika elméletéről a kezdők és 

haladók számára. 

7 Felhasznált irodalom 

A jegyzet több tankönyv, szakkönyv és szakmai folyóirat felhasználásából 

készült.  

 


