
Környezetfizikai kísérletek középiskolában gyakorlat 

Jegyzőkönyvet készítette: Gál Eszter 

   Wittner Edina 

2010. 02. 16. 

Elektromos áram 

 

Ahogy mondani szokták, „már az ókori görögök is” ismerték a statikus elektromosság 

jelenségét, ami állati szőrme és más tárgyak összedörzsölésekor állt elő. Bár Benjamin 

Franklin híres kísérlete, amelynek során viharban sárkányt reptetett és ennek elektromos 

töltését vizsgálta volna, inkább csak anekdota, mégis, az általa felvetett gondolat, miszerint a 

megdörzsölt állati szőrme által keltett statikus szikrázás és a villámlás fülrepesztő kisülése 

ugyanannak a dolognak két különböző megnyilvánulási formája, ösztönzőleg hatott a kor 

tudósaira, akiknek későbbi munkája vezetett az elektromosság vizsgálatának és 

felhasználásának alapjaihoz.  

Az elektromos áram elektromosan töltött részecskék áramlásából adódik. A részecskék 

lehetnek pozitív vagy negatív töltésűek. Azokat az eszközöket, amelyekben áram folyik, 

elektromos vagy elektronikus berendezésnek nevezzük. Egyenáram az, amikor a töltött 

részecskék csak egy adott irányba mozognak, az áramlás iránya nem változik. Ezzel szemben 

váltakozóáramról beszélünk, ha a részecskék áramlása periodikusan oda-vissza történik. Az 

elektromos áram erősségét Amperben fejezzük ki.  

Elektromos teljesítmény egy adott időegység alatt felvett vagy leadott elektromos energia 

mértéke. Mértékegysége: watt, jele: W.  

A nagyfeszültség szabványos értékei Magyarországon lehetnek: 3, 6, 10, 20, (ma már ritkán) 

35, 120, 220, 400 és 750 kV. 

A fogyasztók által igényelt háztartási feszültséget (Európában 230 V, az Egyesült 

Államokban 110 V) a nagyfeszültségből transzformátorok segítségével alakítják át. 

Sok elektromos készülék akkor is áramot fogyaszt, amikor látszólag ki van kapcsolva: 

Az úgynevezett stand-by üzemmódban (készenléti üzemmód) a készülék áramot fogyaszt. A 

stand-by üzemmód garantálja, hogy a készülék mindig könnyen bekapcsolható legyen, 

például egy távkapcsoló segítségével. Sok készülék azonban szükségtelenül sok áramot 

fogyaszt stand-by üzemmódban. Sok elektromos készülék nem rendelkezik valódi 

kikapcsolóval. Bizonyos CD- és DVD-lejátszók akkor is áramot fogyasztanak, ha a 

készüléken lévõ gombbal kikapcsoltuk. Egy ilyen kikapcsolt számítógép például néhány 

wattot is fogyaszthat. Ezen kívül áramot fogyaszthatnak a laptopok vagy LCD-monitorok 

külsõ tápegységei. 

Az órán beszéltünk, illetve kipróbáltuk a következőket:  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronikus_berendez%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzform%C3%A1tor


 A karácsonyfa izzók  sorba van kötve, ha belenyúlunk 150 mA megy át rajtunk, ezért 

vannak úgy kialakítva, hogy ne legyen balesetveszélyes. 

 A ház villanyellátása 

-beszéltünk a villásdugóról: 2 lyuk =0 és 1 állás, meg van rajta földelés is;  

 - porszívó néha lecsapja bekapcsoláskor a biztosítékot, mert induláskor nagyobb 

áramra van szüksége 

 Stand-by áram mérése: 

az eszköz, amivel mértünk: lakatfogó névre hallgat. 

- nagyobb töltő: 6V, kisebb telefontöltő: 5V telefonnal, 0V üresen, laptoptöltő: 3V 

üresen, trafó: 13V 

- mobiltöltő működéséről beszéltünk: porvas van benne, ezért van mágneses 

tulajdonsága, de nincs vezetőképessége; egyenáramot kapcsol nagyon nagy 

frekvenciával, azért, hogy ne halljuk; a táp is kapcsoló ütemű 

számítógép monitora: 80V, de ezt el is vártuk 

képernyővédővel 77V =>tehát a képernyővédő inkább a képernyőt védi(benne a 

foszfort), mint a pénztárcánkat, mert nem sokkal kevesebbet fogyaszt 

képernyővédő lekapcsolásával: 15V, kikapcsolt képernyő: 15V ez az igazán 

megdöbbentő! 

számítógép: kikapcsolva: 12V, bekapcsolva: 100V a bekapcsolás ideje alatt, 80V 

utána, képernyővédővel: 77V, hibernáláskor: 55V     

 földelés: Egy külön vezeték, ami a földdel van összeköttetésben (helyileg is) és minden 

elektromos készülék fém burkolatával.  Ez azért kell, mert ha egy készülék 

meghibásodik, és a fázis belülről pl egy fém fogantyúhoz ér, a földelés ezt levezeti, és az 

FI relé lekapcsol. Ha nem lenne, és hozzáérnénk az említett fém fogantyúhoz, áram 

folyna a testünkön keresztül a földbe, és meghalnánk. 

 

 

 


