
 

 



Film: 

ekvipotenciális felületek kiegészítés - YouTube 

Adatok a javasolt példadokumentumból 

 

 

 

Az eredmény értelmezése 

A diagram nem része az érettségi mérésnek és feleletnek, így értelmezése sem, de szakköri keretben 

érdemes kitérni rá. A két elektróda között a potenciálváltozás nem egyenletes. (A síklemez közelében 

vehető egyenletesnek, a „ponttöltés” közelében nem.) A síklemez közelében párhuzamosak az 

erővonalak, homogén tér szerkezetét mutatják. A ponttöltésnek megfelelő elektróda körül az 

erővonalak sűrűsödnek, a térerősség az elektródához közeledve nő, így a potenciálváltozás nem 

egyenletes. 

Az azonos potenciálú helyeket tartalmazó vonalak a síklemez közelében a lemezzel párhuzamos 

egyenesek, a pontszerű elektródához közeledve fokozatosan görbülnek. Annak közelében köralakúak. 

https://www.youtube.com/watch?v=sk0eLytCVq0&list=PLqgOndr_F8X44KsxI9PUTmTDwjvKFWifw&index=9
https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika5/pdfs/01.pdf


Az erővonalakat az azonos potenciálhoz tartozó görbékre (adott pontban) merőleges vonalakként 

kapjuk. 

 

Elméleti háttér 

A fémtestekre különböző potenciált kapcsolva, közöttük elektromos tér jön létre. A csapvíz nem 

vegytiszta víz (H2O), így kisszámú iont is tartalmaz. Ennek köszönhetően kis mértékben vezet, vagyis 

zárt áramkört kapunk. 

Az erővonalak merőlegesek az ekvipotenciális felületekre, hiszen ilyen felületeken egy töltést 

mozgatva nincs szükség munkavégzésre. Ekvipotenciális, vagyis ugyanazon töltés számára ugyanolyan 

energiájú állapotot jelent. Erő szempontjából vizsgálva ez csak úgy lehet, hogy a mozgás során a 

töltésre kifejtett erő mindvégig merőleges a mozgás irányára, ezért munkája zérus. (Elektromos tér 

erőt fejt ki a töltésre, így a munka nem azért zérus, mert az erő zérus.) 

A síklap és a „pontszerű test” ekvipotenciális, egyikük a telep egyik nyelvének, másikuk a telep másik 

nyelvének potenciáljával azonos potenciálú. A potenciál a kettő között folytonosan változik. Mivel az 

erővonalak merőlegesek az ekvipotenciális felületekre, az elektródákból azok felületére merőlegesen 

indulnak. Ez jól egyezik azzal amit kaptunk, vagyis hogy az azonos potenciálú helyekhez tartozó görbék 

követik az elektródák felületét (párhuzamos vonalak, illetve koncentrikus körök). Az egyik elektróda 

közelében a másik elektróda hatása elhanyagolható, attól távolodva azonban már nem, ennek 

megfelelően változnak a görbék. 

 

Hibaforrások 

 feszültségmérő pontossága 

 emberi tényezők – leolvasás közben elmozdul a kezünk, az ábra szabadkézi, másolás közben 

eltérünk a mérésben tapasztalttól 

 az analóg példában szereplő elektromos teret a vízben folyó áram kis mértékben befolyásolja, 

nem pontosan ezt az esetet látjuk 

 


