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AZ ERŐTÉR, MINT ELEKTROMOS MEZŐ

• Az elektromosan töltött testek (sztatikus testek) érintkezés nélkül is képesek 

egymásra erőt kifejteni (Coulomb-törvényével történt számolás…)

• Vagyis az elektrosztatikus erő külön közvetítő közeg nélkül is képes kifejteni 

hatását

• Michael Faraday (1791-1867) angol fizikus volt, aki leírta az elektromos 

mező jelenlétét és megalkotta az erőtér fogalmát



AZ ERŐTÉR, MINT ELEKTROMOS MEZŐ

• Mit mondott Faraday?

Az elektromosan töltött testek, a saját töltésükből fakadóan képesek erőt 

kifejteni egy másik, szintén töltéssel rendelkező testre. Minél közelebb van a két 

test egymáshoz, ez az erő annál nagyobb. Ebből kifolyólag, mivel a töltés nem 

változik, csak a két test közti távolság csökken, van valaki a két test között, ami 

az erőhatást felerősíti. Faraday szerint ez az elektromos mező (másképp az 

erőtér).







AZ ERŐTÉR DEFINÍCIÓJA

Az elektromos mező (erőtér) a töltéssel rendelkező testeknek

olyan környezete, amelyben a testek közötti elektromos

kölcsönhatás érvényesül.



A TÉRERŐSSÉG

• Az elektromos térben lévő testek a töltésükkel nem csak egymásra képesek 

erőt kifejteni, hanem a testek közötti elektromos mező (erőtér) is hatással van 

ezekre a testekre

• Példa:

Az elektromos mezőben elhelyezkedő pontszerű testnek van bizonyos töltése. Vagy 

pozitív, vagy negatív. Erre a testre hat egy bizonyos erő, melynek nagyságát 

elosztva a töltés mennyiségével (azé a testé, amelyikre az erő hat), megkapjuk a 

térerősséget. 





A TÉRERŐSSÉG

• TEHÁT:

A térerősség az elektromos mezőbe helyezett pontszerű testre ható erőnek (F) 

és a test töltésének (q) hányadosa. 

- minél nagyobb erő hat a testre, annál nagyobb a térerősség

- minél nagyobb a test saját töltése, annál kisebb lesz a térerősség

Képlettel leírva: 



HOMOGÉN ELEKTROMOS MEZŐ

• Mikor homogén egy elektromos mező?

Az elektromos mezőben tudjuk, hogy erővonalak vannak, melyek egy 

meghatározott rend szerint csoportosulnak a tér valamilyen irányába (pl. taszítás, 

vonzás okán).

Ha ezek az erővonalak (térerősség vektorok) egy irányba mutatnak, akkor az 

adott elektromos mező HOMOGÉN

Pl. ha egy fémlemez elektromosan töltött, akkor mindkét oldalán homogén elektromos mező jön létre 

(tankönyvi ábra!)



HOMOGÉN ELEKTROMOS MEZŐ



TÉRERŐSSÉG: MI A HELYZET A PONTSZERŰ 
TESTEKKEL?

• Ha egy test pontszerű, azaz nincs értékelhető térbeli kiterjedése, akkor is 

rendelkezhet töltéssel, így egy elektromos mezőbe kerülve erre a testre is 

hatni fog a térerősség

• Sőt, saját maga is létrehozhat elektromos mezőt, ezt nevezzük a ponttöltés 

terének

• Ennek a pontszerű testnek a töltése ugyanúgy lehet pozitív vagy negatív is, 

így a saját maga által létrehozott elektromos mezőben a térerősség vektorok 

eltérőek lesznek. 



Pozitív töltésű pontszerű test

körüli térerősség vektorok

Negatív töltésű pontszerű test

körüli térerősség vektorok

Ez az ábra azt mutatja meg, 

hogy ha a töltéssel rendelkező 

test töltése kétszer akkor lesz, 

akkor a Coulomb képlettel 

számolt erő és a térerősség is 

kétszer akkora lesz 




	1. dia: Az elektromos mező és a térerősség
	2. dia: Az erőtér, mint elektromos mező
	3. dia: Az erőtér, mint elektromos mező
	4. dia
	5. dia
	6. dia: Az erőtér definíciója
	7. dia: A térerősség
	8. dia
	9. dia: A térerősség
	10. dia: Homogén elektromos mező
	11. dia: Homogén elektromos mező
	12. dia: Térerősség: mi a helyzet a pontszerű testekkel?
	13. dia
	14. dia

