
Áramköri elemek

Az elektronikai  áramkörök áramköri  elemekből épülnek  fel.  Az  áramköri  elemeket  két 
osztályba sorolhatjuk:

• aktív áramköri elemek: T
• passzív áramköri elemek: R, C, L

Aktív áramköri elemek azok, amelyek képesek a bemeneti jelet felerősíteni.
Az  általatok  eddig  tanulmányozott  elektronikai  elemek  passzív  áramköri  elemek.  Ezen 

áramköri elemek fő paramétereit foglalja össze ez a gyakorlat.

1. Ellenállások
Az ellenállások egyezményes jelét az alábbi ábra szemlélteti.

Az ellenállások főbb paraméterei
Névleges ellenállás (R ):
Meghatározás:
A névleges ellenállás az az Ω-ban kifejezett érték amelyet a gyártó cég az ellenálláson megjelöl. A 
jelölés lehet színkóddal, betű és számkóddal vagy teljesen kiírva. 
Mértékegységük az Ohm(Ω). A használatos ellenállások értékei néhány Ohmtól több száz MΩ ig 
terjednek. Az Ω többszörösei:

1 kΩ = 103 Ω 
1 MΩ = 106 Ω

Tűréshatár (tolerancia) (t):
Meghatározás:
Az ellenállások tűréshatára az a százalékban kifejezett érték amely megadja a névleges ellenállás 
értékétől való legnagyobb megengedett eltérést.

A gyártási folyamat végén azok az ellenállások amelyek értékei nagyobb eltérést mutatnak a 
névleges ellenállásértéktől mint amennyit egy adott tűréshatár megenged, selejtnek minősülnek.

Például egy R = 10 kΩ névleges értékű és 10% tűréshatárú ellenállás mért értéke a [9 kΩ, 
11kΩ] intervallumban kell legyen.
Névleges teljesítmény (P):
Meghatározás:
Az ellenállások  névleges  teljesítménye  az  a  legnagyobb  megengedett  teljesítmény  érték  amely 
mellett  az  ellenállás  hosszú  ideig  működhet  anélkül,  hogy  paraméterei  irreverzibilis 
(megfordíthatatlan) módon megváltoznának.

A névleges teljesítmény mértékegysége a Watt [W].

P=U⋅I=U 2 

R
=I 2 ⋅R

Az ellenállások két nagy osztályba sorolhatók: 
• fix értékű ellenállások
• változó értékű ellenállások

A fix értékű ellenállások névleges ellenállását a gyártási folyamat során meghatározzák, és 
ezt az értéket soha nem változtathatják meg működésük során.

A változó értékű ellenállások további két osztályba sorolhatók:
• változtatható értékű ellenállások
• hangolható ellenállások 

1

1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

R



A változtatható értékű ellenállások vagy  potenciométerek ellenállása nagy intervallumban 
módosítható. Ezek általában az elektronikai műszerek  előlapjára kerülnek, könnyen elérhető helyre, 
és a műszerek működése közben is változtathatóak. Áramköri jelölésüket az alábbi ábra szemlélteti:

A potenciométerek ellenállása lineáris (LIN) vagy logaritmikus (LOG) görbe alapján változhat. A 
logaritmikus potenciométereket hangerő szabályozásra használják.

A hangólható ellenállások értéke csak egy szűk intervallumban módosítható,  a  névleges 
ellenállás környékén. Értéküket ritkán változtatják (például az elektronikai műszerek működésbe 
helyezésekor vagy etalonálásakor), és csak segédeszköz (csavarhúzó) segítségével tehetjük ezt meg. 
Elhelyezésüket illetően azt mondhatjuk, hogy általában nincsenek a felhasználók számára könnyen 
elérhető helyeken. Áramköri jelölésüket az alábbi ábra szemlélteti:

Vannak olyan ellenállások is amelyek értéke nem mechanikai beavatkozás során változik hanem 
valamilyen más elektromos vagy nemelektromos mennyiség hatására. Ezeknek az ellenállásoknak a 
karakterisztikái általában nem lineárisak. Ilyen ellenállások a:

• termisztorok
• varisztorok
• fényérzékeny ellenállások (fotoellenállások)

A  termisztorok olyan  nem  lineáris  ellenállások,  amelyek  ellenállása  a  hőmérséklet 
függvényében változik (R = f(toC)). A termisztorok áramköri jelölése az alábbi ábrán látható:

A  varisztorok olyan nem lineáris ellenállások, amelyek ellenállása a rajtuk eső feszültség 
függvényében változik (R = f(U)). A varisztorok áramköri jelölése az alábbi ábrán látható:

A  fotoellenállások olyan nem lineáris  ellenállások,  amelyek ellenállása a  rájuk eső fény 
intenzitás függvényében változik (R = f(Φ)). A fotoellenállások áramköri jelölése az alábbi ábrán 
látható:
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2 Ábra: A potenciométerek 
egyezményes jele 

3 Ábra: A hangólható ellenállások 
egyezményes jele 

4 Ábra: A termisztorok áramköri  
jelölése

5 Ábra: A varisztorok áramköri  
jelölése



2. Kondenzátorok
A kondenzátorok egyezményes jele az alábbi ábrán látható:

 
A kondenzátorok főbb paraméterei
Névleges kapacitás (C ):
Meghatározás:
A névleges kapacitás az a Faradban kifejezett érték amelyet a gyártó cég a kondenzátoron megjelöl. 
A jelölés történhet színkóddal, betű és számkóddal vagy teljesen kiírva. 
Mértékegysége  a  Farad  (F).  A  gyakorlatban  használatos  kondenzátorok  értékei  a  Farad  tört 
részeivel egyenlőek.

1 μF = 10-6 F
1 nF = 10-9 F 
1 pΩ = 10-12 F

Tűréshatár (tolerancia) (t):
Meghatározás:
Az kondenzátorok  tűréshatára,  hasonlóan  az  ellenállásokéhoz,  az  a  százalékban kifejezett  érték 
amely megadja a névleges kapacitás értékétől való legnagyobb megengedett eltérést.
Névleges feszültség (U):
Meghatározás:
Az kondenzátorok névleges feszültsége az a legnagyobb megengedett egyenfeszültség érték (vagy 
egy  váltakozó  feszültség  effektív  értéke)  amely  mellett  a  kondenzátor  hosszú  ideig  működhet 
anélkül, hogy paraméterei irreverzibilis (megfordíthatatlan) módon megváltoznának.
Az kondenzátorokat is két csoportba sorolhatjuk: 

• fix értékű kondenzátorok
• változtatható értékű kondenzátorok

A fix értékű kondenzátorok névleges kapacitását a gyártási folyamat során meghatározzák, 
és ezt az értéket soha nem változtathatják meg működésük során.

A változtatható értékű kondenzátorok az ellenállásokhoz hasonlóan további két osztályba 
sorolhatjuk:

• változtatható kapacitású kondenzátorok 
• hangolható kondenzátorok (trimmer)

A változtatható kapacitású kondenzátorok értéke nagy intervallumban módosítható.  Ezek 
általában az elektronikai műszerek  előlapjára kerülnek, könnyen elérhető helyre, és a műszerek 
működése közben is többször változtathatóak. Áramköri jelölésüket az alábbi ábra szemlélteti:
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7 Ábra: A kondenzátor 
áramköri jelölése

C

6 Ábra: A fotoellenállások áramköri  
jelölése 



A hangólható  kondenzátorok értéke csak egy szűk intervallumban módosítható, a névleges 
kapacitás környékén. Értéküket ritkán változtatják (például az elektronikai műszerek működésbe 
helyezésekor  vagy  etalonálásakor),  és  csak  segédeszköz  segítségével  tehetjük  ezt  meg. 
Elhelyezésüket illetően azt mondhatjuk, hogy általában nincsenek a felhasználók számára könnyen 
elérhető helyeken. Áramköri jelölésüket az alábbi ábra szemlélteti:

Egy síkkondenzátor felépítését az alábbi ábra segítségével tanulmányozhatjuk:

A 9. ábrán látható kondenzátor kapacitását az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki:

C=
ε 0 ⋅εr⋅S

d
, 

ahol:
• ε0 – a légüres tér permittivitása (ε0 =)
• εr – a dielektrikum tér relativ permittivitása
• S – a fegyverzetek felülete
• d – a fegyverzetek közötti távolság

A dielektrikum több anyagból készülhet:
• papír
• levegő
• műanyag
• kerámia
• fém oxid

Külön jelölése van az elektrolitikus kondenzátoroknak, hiszen ezek esetén a polaritást is fel 
kell tüntetni.

3. Tekercsek, transzformátorok
A tekercseknek két egyaránt elfogadott egyezményes jelük van. Az alábbi ábra szemlélteti őket.
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8 Ábra: Változtatható kapacitású kondenzátor áramköri  
jelölése 
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 9: Hangolható kondenzátor 
áramköri jelölése

10 Ábra: Síkkondenzátor felépítése

11 Ábra: Az elektrolitikus kondenzátorok áramköri  
jelölése  

+
C



  

A tekercsek legfontosabb paramétere az induktivitásuk (L). Az induktivitás mértékegysége a Henry.
Általában a gyakorlatban mH nagyságrendű tekercseket használnak.

1mH =10-3 H
A transzformátorok két vagy több tekercsből épülnek fel:

• primér (1)
• szekundér (2)

Előfordulhat,  hogy  egy  transzformátornak  több  szekundér  tekercse  van,  vagy  a  szekunder 
tekercsnek középleágazása van. Ilyenkor több kimeneti feszültséget kaphatunk.
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12 Ábra: A tekercsek 
egyezményes jelei 

13: A transzformátorok áramköri jelölése 

14 Ábra: Két szekundér tekercses transzformátor és 
középleágazásos szekundér tekercses transzformátorok 

áramköri jelölése 


