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SOROS KAPCSOLÁS

• Soros kapcsolásnak nevezzük, amikor az áramkörbe egymást követően (sorban) 

vannak kapcsolva a fogyasztók, így az áramkörben áramló áram a fogyasztókon 

egymást követően halad át

• Ilyen pl. a karácsonyfa fényfüzér, melynél egy áramkör van és az összes színes 

izzó egymást követően, sorban van a hálózatba kapcsolva

• A soros kapcsolás hátránya, hogy ha az egyik fogyasztó valamiért nem működik, 

így az áram nem tud rajta keresztül áthaladni, akkor a sorban őt követő többi 

fogyasztó sem működik, mivel nem kapnak a hálózatban áramot!
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A soros kapcsolás jellemzői

• Nincs az áramkörben elágazás

• Az elektronoknak csak egy útja van

• Az áramerősség (I) minden fogyasztó esetében ugyanannyi (vagyis állandó), így 

az Amper-mérőt a hálózat bármely pontjára beilleszthetjük, ugyanolyan értéket 

fog mutatni

• Sorosan kapcsolt fogyasztók feszültség értékei összeadódnak, és így együtt teszik 

ki az áramforrás feszültség értékét
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Az előbbi ábrán szereplő jelölések magyarázata:

• Minden fogyasztón ugyanakkor az áramerősség, vagyis az I=állandó

• Az egyes fogyasztóknál mért feszültség értékek összege megegyezik az 

áramforrás feszültség értékével, vagyis:

Uk=U1+U2

Ez esetben az Uk a központi feszültséget jelenti, az U1 és U2 pedig az 

egyes fogyasztók feszültéségét



SOROS KAPCSOLÁS

Az előbbi ábrán szereplő jelölések magyarázata:

• Az ellenállás (R) egyenesen arányos a feszültséggel, vagyis amelyik fogyasztónak 

nagyobb a feszültsége, annak az ellenállása is nagyobb lesz

Tehát pl.: ha az 1. fogyasztó feszültség nagyobb a 2. fogyasztóénál, akkor:

U1>U2, éppen ezért R1>R2

• Az egész hálózat össz-ellenállása (ezt eredő ellenállásnak nevezzük) pedig az 

egyes fogyasztók ellenállásának összegét jelenti. Vagyis:

R1+R2=Re
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Párhuzamos kapcsolásnak nevezzük, amikor az áramkörbe úgy kapcsolunk 

fogyasztókat, hogy azok nem egymást követően kapcsolódnak össze, hanem 

elágazást rakunk a hálózatba, ezzel megosztva az áram útját

• A párhuzamos kapcsolás jellemzői:

Van benne elágazás (a következő dia rajzán A és B ág van jelölve)

Az elektronoknak több útja van

A hálózatba kapcsolt fogyasztók egymástól függetlenül is tudnak 

működni
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A párhuzamos kapcsolás jellemzői (áramerősség, feszültség, ellenállás…)

• A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók mindegyikére azonos feszültség jut

Vagyis: U1=U2 tehát az U=állandó

• Az egyes mellékágak áramerősségének összege egyenlő a teljes hálózat 

áramerősségével

Vagyis: I=I1+I2

• A teljes hálózat ellenállása (eredő ellenállás, azaz Re) minden esetben kisebb, 

mint az egyes fogyasztók külön-külön mért ellenállása

Vagyis: R1>Re és R2>Re



A SOROS ÉS A PÁRHUZAMOS 
KAPCSOLÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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U=U1+U2

I=állandó

Re=R1+R2

PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS

U=állandó

I=I1+I2

R1>Re és R2>Re

FESZÜLTSÉG

ÁRAMERŐSSÉG

ELLENÁLLÁS



HASZNOS OLDALAK ☺

Olyan oldalak, linkek, ahol hasznos ábrákat, információkat szerezhetsz a soros 

és a párhuzamos kapcsolásról

Összefoglaló elmélet + gyakorló feladatok (link):

Soros és párhuzamos kapcsolás (edu.hu)

Számítási feladatok, gyakorló feladatok (link):

Összefoglalás - Soros, párhuzamos kapcsolás - fizika78 (google.com)

https://zrinyi-encs.edu.hu/fizika/fizika8/soros_s_prhuzamos_kapcsols.html
https://sites.google.com/site/fizika8999/lo2/elektromossag/oesszefoglalas---soros-parhuzamos-kapcsolas
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