
Ohm és Kirchoff törvényei

Ohm törvénye valamint Kirchoff törvényei az analóg elektronika és elektrotechnika alapvető 
összefüggései. Segítségükkel számos áramkör megoldható, más szavakkal az áramköri elemek és a 
feszültségforrások értékeit ismerve kiszámolhatjuk az áramkör ágaiban folyó áramerősségek és az 
egyes  áramköri  elemekre  eső  feszültségek  értékeit.  Ugyanakkor  elvégezhetjük  a  fordított 
számolásokat is,  azaz megkaphatjuk az egyes áramköri elemek értékeit az előírt feszültségek és 
áramerősségek függvényében.

Ugyancsak ezen törvények segítségével levezethető az eredő ellenállás értéke az ellenállások 
soros és párhuzamos kapcsolása esetén.

A  gyakorlat  célja  átismételni  Ohm  törvényét  és  Kirchoff  törvényeit,  begyakorolni  az 
egyenáramú áramkörökben használatos  számításokat,  feleleveníteni  az  ellenállások  soros  illetve 
párhuzamos kapcsolására vonatkozó ismereteket. Mindezeket gyakorlati mérésekkel ellenőrizzük.

Ohm törvénye:

Az 1. Ábrán látható áramkörben folyó I áram értéke az alábbi összefüggéssel számítható ki:

I=U
R

A fenti áramkörben U = 5V, R = 1 kΩ. Így az áram értéke:

I=U
R
= 5V

1 kΩ
=5 mA  

Kirchoff törvényei:
Kirchoff csomópontokra vonatkozó törvénye:

Egy áramköri  csomópontba befolyó áramok algebrai összege nulla.  A csomópontok felé 
mutató nyilakkal  jelzett  áramértékeket  pozitív előjellel,  a  csomópontból  kifele  mutató nyilakkal 
jelzett áramértékeket pedig negativ előjellel vesszük számításba.

∑1

N
I i=0 

Más  szavakkal  egy  áramköri  csomópontba  befolyó  áramerősségek  összege  egyenlő  a 
csomópontot elhagyó áramerősségek összegével.

∑ I be=∑ I ki

1 Ábra: Ohm türvénye

 2Ábra: Kirchoff csomópontra vonatkozó 
törvénye



A  fenti  ábrán  látható  áramkörben,  Kirchoff  csomópontokra  vonatkozó  törvényét  a 
következőképpen írhatjuk:

I 1 I 2  I 3 = I 4

Kirchoff áramköri hurokra vonatkozó törvénye:
Zárt áramköri hurkokban a feszültségek ősszege nulla. Azokat a feszültségeket amelyeknek 

iránya  a  körbejárási  iránnyal  megegyeznek,  pozitiv  előjellel,  a  körbejárási  iránnyal  ellentétes 
feszültségeket pedig negativ előjellel vesszük számításba.
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Más megfogalmazásban egy zárt áramköri hurokban a feszültségesések összege egyenlő az 
elektromotoros feszültségek összegével.
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A 3. Ábrán látható áramkörben a huroktörvény a következőképpen írható:
U R1U R2U R3=U 1U 2

A gyakorlat menete:
Állítsátok össze az alábbi áramkört.

Az R1,  R2,  R3,  R4,  és R5 dekadikus ellenállások. Állítsátok be az ábrán látható ellenállás 
értékeket majd mérjetek meg ezeket ohmmérő segítségével és jegyezzétek le a mért értékeket az 1. 
táblázatba (Rmért).

Számítsátok ki Ohm törvényét és Kirchoff törvényeit használva, az IR1,  IR2,  IR3,  IR4 és IR5 

áramerősségek értékeit, majd jegyezzétek le az 2. táblázatba. (Iszámított)
Számítsátok  ki  az  UR1,  UR2,  UR3,  UR4 és  UR5 feszültségek  értékeit  és  foglaljátok  a  3. 

3 Ábra: Kirchoff huroktörvénye 

4 Ábra: Gyakorlati áramkör



táblázatba (Uszámított).
Ampermérőt és Voltmérőt használva mérjétek meg az összes kiszámított  áramerősség és 

feszültség értéket, és töltsétek ki az 2. és 3. táblázat Imért és Umért oszlopait.
Hasonlítsátok össze a számított és mért feszültségértékeket illetve áramerősségeket.

A voltmérőt mindig az adott áramköri elemmel párhuzamosan, míg az ampermérőt sorosan 
kell z áramkörbe kapcsolni az 5. Ábrán látható módon, figyelve a polaritásra is.

R
R1 [Ω]
R2 [Ω]
R3 [Ω]
R4 [Ω]
R5 [Ω]

1 Táblázat: Mért ellenállásértékek

Iszámított Imért
IR1 [mA]
IR2 [mA]
IR3 [mA]
IR4 [mA]
IR5 [mA]

2 Táblázat: Számított és mért áramerősség értékek

Uszámított Umért
UR1 [V]
UR2 [V]
UR3 [V]
UR4 [V]

3 Táblázat: Számított és mért feszültségértékek

5 Ábra: Mérőműszerek bekötése 


