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Jegyzőkönyv 
Elektromos energia 

 

Az elektromosság általános fizikai fogalom arra a jelenségre, amelynek során elektromos 

töltések jelenlétéről, mozgásáról, hatásairól van szó. Számos megnyilvánulási formája létezik, 

mint a villámlás, az elektromos tér kialakulása, az elektromos áram. Számtalan ipari 

alkalmazás használ elektromosságot, amit villamos erőművek állítanak elő. A gyakorlaton az 

elektromos árammal foglalkoztunk és különböző árammal működő tárgyak fogyasztását 

mértük bekapcsolt és „stand by” állapotban. 

 
Elektromossággal kapcsolatos fogalmak (pár lentebb részletezve): 

 elektromos töltés: atomon belüli részecskék olyan alapvető tulajdonsága, amely meghatározza az 

elektromágneses kölcsönhatásaikat. Az elektromosan töltött anyagra hatással van az elektromágneses 

tér, és ő maga is ilyet állít elő; 

 elektromos potenciál: statikus elektromos töltés által létrehozott elektromos tér potenciális energiája; 

 elektromos feszültség: elektromos potenciálkülönbség; 

 elektromos áram: elektromosan töltött részecskék áramlása; 

 elektromos tér (vagy mező): elektromos töltés hatása a környezetében lévő egyéb elektromos töltésekre; 

 elektromos energia: elektromosan vezető anyagban az elektromos töltések áramlásának energiája; 

 elektromos teljesítmény: más energiaformákból (például: vízi, hő- stb.) átalakítással kapott elektromos 

energia munkavégző képessége. 

 

Elektromos áram 

Az elektromos áram elektromosan töltött részecskék áramlásából adódik. A részecskék 

lehetnek pozitív vagy negatív töltésűek. 

Elektromos áramra példa lehet az elektronok áramlása fémekben (vezető anyagokban), 

illetve az elektrolitokban létrejövő áram, amikor töltött ionok áramlanak a folyadékban. 

Egyenáram az, amikor a töltött részecskék csak egy adott irányba mozognak, az áramlás 

iránya nem változik. Ezzel szemben váltakozó áramról beszélünk, ha a részecskék áramlása 

periodikusan oda-vissza történik. 

Történelmi okokból azt mondjuk, hogy az áram a pozitív pontból a negatív pont felé halad, 

holott ma már tudjuk, hogy az elektronok áramlása ezzel ellentétes. 

Az elektromos áram erősségét Amperben fejezzük ki. Egy amper az áram erőssége akkor, 

ha 1s (secundum) alatt 1C (coulomb) töltés halad át az egységnyi vezető keresztmetszetén. 

Q/t=I 

 

Elektromos teljesítmény 

Elektromos teljesítmény egy adott időegység alatt felvett vagy leadott elektromos energia 

mértéke. Az elektromos teljesítmény a fogyasztó kivezetései között mérhető feszültség, és a 

rajta átfolyó áram erősségének szorzataként számolható ki. Mértékegysége: watt (W), jele: P. 

P = U × I (feszültség szorozva áramerősség) 

 

Elektromos ellenállás 

Az elektromos ellenállás mértéke azt jelzi, hogy az elektromos térnek mekkora munkát kell 

végeznie, amíg egységnyi elektront átáramoltat egy adott tárgyon. 

Az Ohm-törvény használatával számolható ki: 

 (ahol U az elektromos feszültség, a P az elektromos teljesítmény, az I az elektromos áram jele) 
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A gyakorlat leírása 

 

A gyakorlaton ellenállást és elektromos teljesítményt mértünk a megfelelő műszerek 

segítségével. 

 

Ellenállás mérése 

A gyakorlaton egy univerzális mérőműszert használtunk, ami áramerősség, feszültség és 

ellenállás mérése alkalmas. Az emberi test ellenállást mértük különböző pontok között. 

 

Teljesítmény mérése bekapcsolt, „stand by”és kikapcsolt  üzemmódban 

- Lakatfogós multiméterel mértünk (AC, MC-25 601 Maxwell) 

- mely fogójára N=20 menetnyi vezeték volt tekreve, ezáltal a 

mért áramerősség érték 20-ad részével kellett teljesítményt 

számolni. 

 

Jelen esetben: P=UI/20 

 

A gyakrolat során mért értékek: 

- Sony Ericcson töltő konnektorba dugva, terhelés nélkül 0 watt 

- Sony Ericcson töltő terhelve 4 watt 

- Piko HO játékvasút trafó terhelés nélkül 20 watt, terhelve 20-

60 watt 

- dtk márkájú CRT monitor kikapcsolva 12 watt, stand by 

módban 12 watt, bekapcsolva 80 watt, képernyőkímélő 70 

watt 

 

Mérések otthon is történetek: 

 Ébresztőórás rádió: 3 watt 

 Router, Modem, 19” LCD monitor, számítógép, 5.1-es hangfalszett, Set top box, 55 
cm-es CRT tv, Mini hifi együttes fogyasztása stand by: 38 watt 

 

 19” Philips Brilliance 190c LCD monitor: kikapcsolva 0 watt; stand by 0.5 watt; 

bekapcsolva 18 watt 

 55 cm Orion CRT tv: kikapcsolva 0 watt; stand by 5 watt; Bekapcsolva 48 watt 

 Aiwa mini hifi: kikapcsolva 0 watt; stand by 12 watt; bekapcsolva 12-20 watt 

 Philips hifi: kikapcsolva 0 watt; stand by 11 watt; bekapcsolva 11-18 vatt 

 Számítógép (Intel pentium core 2 duo T7300, Geforce 9800GT, Corsair 450W táp, 2 
winchester, …) és monitor (Philips Brillinace 190c 19”) együtt: bekapcsolva 180-250 

watt terhelés függvényében 

 

 

 

 

  

 

 


