Modern életünk nehezen képzelhető el
elektromosság nélkül.
élkül. Mint a fizika számos eddig tárgyalt
yalt jelenségének, az
elektromosságnak
ak a felfedezése is
tapasztalati megfi
gyeléseken alafigyeléseken
pul. Már az ókorban
ban felfigyeltek
arra, hogy dörzsölés
ölés hatására
számos test sajátos
tos állapotba
kerül, és a környezetében
ezetében lévő
anyagokra vonzó- vagy taszítóerővel hat. A testeknek
teknek ezt az
állapotát valamilyen
yen közvetlenül nem érzékelhető
hető „anyag”,
az elektromos töltés
tés hozza létre.
Elektromosságtani
ani tanulmányainkat a nyugvó
ó töltések és az
általuk keltett körrnyezet tanulmányozásával kezdjük,
zdjük, mellyel
a fizika Elektrosztatika
ztatika fejezete
foglalkozik.
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Az elektromos
állapot,
elektrosztatikus
kölcsönhatás

A testek elektromos állapota mindennapos tapasztalataink közé tartozik. Ha műanyag ingről
gyapjúpulóvert húzunk le, vagy a frissen szárított
hajunkat megfésüljük, akkor minden hajszálunk
égnek áll. Máskor kellemetlen áramütést érzünk,
ha egy műanyag székről felkelve fémtárgyat érintünk. Képcsöves televíziók, számítógépek képernyője meglepően gyorsan porosodik. Vajon miért
porosodik gyorsabban a régebbi típusú számítógép
vagy a televízió képernyője, mint a könyvespolc?

Az elektromos állapot
Bizonyos testek dörzsölés hatására elektromos állapotba kerülnek, azt mondjuk, hogy feltöltődnek.
Ebben az állapotukban magukhoz vonzzák a közelükben lévő könnyű tárgyakat.
Néhány egyszerűen elvégezhető kísérlettel megfigyelhetjük az elektromos állapot jelenségét.
Közelítsünk megdörzsölt műanyag vonalzóval
frissen mosott és szárított hajunkhoz: látjuk és
érezzük, hogy a hajszálaink égnek állnak.
A dörzsöléssel feltöltött vonalzó a közelébe kerülő apró tárgyakat (papírdarab, tollpihe) magához
vonzza, majd eltaszítja.
Ha megdörzsölt üveg- vagy műanyag rúddal közelítünk vékonyan csorgó vízsugárhoz, akkor a vízsugár elhajlik a rúd felé.

M
Miért
áll égnek a kisfiú haja csúszdázás
kközben?

Feltöltött műanyag rúddal a vízsugár elhajlítható
Mit tapasztalnánk akkor, ha víz helyett benzint
folyatnánk a feltöltött rúd közelében?
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elektrosztatikus kölcsönhatás

Elektromos alapjelenségek

2. Két műanyag rúd közti kölcsönhatás

KÍSÉRLETEK

Dörzsöljünk meg egy másik műanyag rudat is
a szőrmével! Ezzel a rúddal közelítsünk a már
korábban feltöltött és felfüggesztett műanyag
rúdhoz!

Végezzünk el tervszerűen néhány egyszerű kísérletet a következő eszközökkel: 2-2 db műanyag és
üvegrúd, bőrdarab, szőrmedarab, valamint 2 db, selyemfonálon függő, kisméretű habszivacsból vagy
bodzabélgolyóból készült inga.

A kísérletek eszközei

Feltöltött műanyag rudak közti kölcsönhatás vizsgálata

1. a) Műanyag rúd és szőrme közti kölcsönhatás

Tapasztalat: A felfüggesztett rúd elfordul, eltávolodik; most taszító elektrosztatikus erőt észlelünk.

Vízszintesen felfüggesztett műanyag rudat szőrmével
megdörzsölünk, és a szőrmével közelítünk a rúdhoz.
1. b) Műanyag rúd és habszivacs közötti
kölcsönhatás
Dörzsöléssel feltöltött műanyag rúddal közelítünk
az ingára felfüggesztett habszivacshoz.

3. Üveg- és műanyag rúd közti kölcsönhatás
Üvegrudat bőrdarabbal megdörzsölve hozhatunk
elektromos állapotba. Feltöltött üvegrúdhoz közelítsünk feltöltött üveg-, majd műanyag rúddal!
Tapasztalat: Az üveg taszítja, a műanyag vonzza az
üvegrudat. A feltöltött üvegrúddal közelítve az ingához, taszítóerőt észlelünk.

Üveg

Üveg

A feltöltött műanyag rúd hatása a habszivacs ingára
F

Tapasztalat: A szőrme magához vonzza a feltöltődött műanyag rudat. A műanyag rúd pedig vonzza
az ingát.
A jelenséget okozó erő neve: elektrosztatikus
erő. Ebben a két kísérletben ez az erő vonzóerő.

Üveg

F

–F

–F

Az üveg taszítja, a műanyag vonzza a feltöltött
üvegrudat

Műanyag

Elektrosztatika

1.
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Az elektromos állapot,
elektrosztatikus kölcsönhatás

Következtetés: Az eddigi kísérleteink tapasztalataiból következtethetünk az elektromos állapot
létrejöttének okára. A tapasztalt jelenségeket a
testben jelen lévő elektromos töltéseknek tulajdonítjuk, amelyeket érintkezéssel más testnek átadhatunk.
Ahogyan kétféle elektromos állapot, úgy kétféle
elektromos töltés létezik. Az azonos fajtájúak
taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást.
Kisméretű testeknél jól megfigyelhető, hogy az
elektromosan töltetlen testekre mindkét fajta
elektromos töltés vonzást gyakorol. Azt tapasztalhattuk, hogy a feltöltődött tárgyak egymás érintése nélkül fejtik ki a vonzó-, illetve taszítóerőt.

Elektrosztatika

4. Műanyag rúd, szőrme és habszivacs közti
kölcsönhatás
Először elektromosan feltöltött műanyag rúddal,
azután a dörzsölésére használt szőrmével közelítsünk a golyóingához!

5. Feltöltött ingagolyók távolságának
változtatása
Elektromosan feltöltött műanyag rúddal megérintve adjunk a két ingagolyónak azonos töltést, és helyezzük őket egymás közelébe! Változtassuk az
ingagolyók távolságát, és figyeljük az ingák emelkedésének mértékét!

a)

b)

Az elektrosztatikus erő nagysága függ a távolságtól

Tapasztalat: A távolság növelésével az emelkedés
csökken, a távolság csökkentésével pedig nő. Ez azt
jelzi, hogy az elektrosztatikus erő változik. Nagyobb
emelkedést nagyobb erő okoz.
Következtetés: A feltöltött testek közti elektrosztatikus erő függ a távolságtól: a távolság növelésével
csökken, a távolság csökkentésével nő.
6. Feltöltött ingagolyók töltésének változtatása
Változtassuk az ingák töltésének mértékét! A már
egyszer feltöltött ingákra – a rudak újabb megdörzsölése után – vigyünk másodszor is töltést műanyag rúddal vagy üvegrúddal! Az egymást követően felvitt két töltés fajtája lehet azonos vagy
ellentétes.

Tapasztalat: A műanyag rúd és a szőrme is vonzza
a golyócskát.

Tapasztalat: A második töltésfelvitel után az ingák közt fellépő erő nagysága attól függ, hogy melyik típusú rúddal történt a megismételt feltöltés.
Az ingák közötti erőhatás mértéke erőteljesebb
lesz, ha azonos fajtájú újabb töltést viszünk az ingákra, és csökken (akár meg is szűnhet), ha ellentétest.

Következtetés: Dörzsöléskor a rúd és a szőrme is
feltöltődött; nyilván egymást töltötték fel.

Következtetés: Az elektromos állapot növelhető
vagy csökkenthető: a töltés „adagolható”.
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1.
Próbáljunk egy fémrudat dörzsöléssel elektromos
állapotba hozni!
Tapasztalat: Ez csak akkor sikerül, ha a fémet műanyag nyéllel fogjuk meg. Ha feltöltődés után kézzel hozzáérünk a fémrúdhoz, akkor azonnal elveszíti töltését. A feltöltött műanyag és üveg hosszabb
ideig elektromos állapotban marad akkor is, ha egy
ponton megérintjük.
Következtetés: Az anyagok egy részében könnyen
elmozdulhatnak a töltések, ezek a vezetők.
Vezetők például a fémek, az emberi test, a grafit.
A szigetelőkben nincsenek mozgékony töltéshordozók. Szigetelő például az üveg, a műanyagok, a
porcelán. Porcelánból készült alkatrészek szigetelnek az elektromos távvezetékek és tartóoszlopaik
között. Mivel a villanyszerelők által használt csavarhúzóknak, fogóknak a szerelt áramkörrel érintkező része fémből készült, ezért a nyelüket jól szigetelő műanyaggal borítják.
Egy egyszerű villásdugón egyszerre vizsgálhatjuk
a vezető és szigetelő anyagok felhasználását. A fémből készült csatlakozók elektromosan vezetnek, és
így töltésáramlást tesznek lehetővé a dugaszolóaljzat (konnektor) és a villásdugó között. A műanyag burkolat szigetel, megakadályozza a töltésáramlást kezünk és az elektromos hálózat között.
A vezetők és a szigetelők egymástól élesen nem
határolhatók el, közöttük folytonos az átmenet.
A szigetelők és a vezetők közötti átmenetet képviseli például a papír, a bőr vagy a vászon.

vető tulajdonságának, az elektrosztatikus kölcsönhatásnak a megnyilvánulása. Az elektrosztatikus
kölcsönhatás okozójának az elektromos töltést tekintjük.
Az elektromos állapotot okozó töltés egyik testről átvihető a másikra.
Kétféle elektromos állapot, azaz kétféle töltés
létezik. A továbbiakban ezeket pozitívnak, illetve
negatívnak nevezzük. Megállapodás szerint a bőrrel
dörzsölt üvegrúd töltése pozitív, a szőrmével dörzsölt
műanyag rúdé negatív. Az üvegrúd pozitív töltését
okozó bőrdarab töltése negatív, a műanyag rúd negatív töltését okozó szőrméé pozitív. Az elektromos
töltés előjeles mennyiség. A fel nem töltött testeket
semlegesnek nevezzük.
Az azonos elektromos állapotú testek – azonos
előjelű töltések – között taszító, a különbözőek között vonzó elektrosztatikus erő lép fel. A semleges
állapotú testeket mindkét töltés vonzza.
Az elektromosan semleges testekben a kétféle
töltés azonos mértékű, előjeles összegük nulla.
Dörzsöléskor a kétféle töltést szétválasztjuk.
A zárt anyagi rendszer összes elektromos töltése
állandó. Ez a töltésmegmaradás törvénye.
Két töltés közti elektrosztatikus erő nagysága függ
a testek távolságától, és a távolság növelésével
csökken.
Az elektrosztatikus erő a testek érintkezése nélkül
is hat, vagyis az üres téren keresztül is érvényesül.
A vezetőkben a töltés egy része könnyen elmozdulhat. A szigetelőkben nagyon lassú a töltések
mozgása.

Földelés

A KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Elektromos állapotba hozott testek között elektrosztatikus erő lép fel. Az elektrosztatikus erő – amely
lehet vonzó-, vagy taszítóerő – az anyag egy alap-

Láttuk, hogy csak szigetelőnyéllel megfogott
fémrudat tudunk dörzsöléssel elektromos állapotba
hozni. A fémrúd azonnal elveszíti töltését, ha akár
csak egyetlen pontjában megérintjük, vagy ha egy
fémdróton keresztül összekötjük a földdel. Ilyenkor
a fémrúd töltését testünk vagy a fémhuzal segítségével a földbe vezetjük. A jelenség neve: földelés.
Ha el akarjuk kerülni egy fémes anyag elektrosztatikai feltöltődését, akkor leföldeljük.

Elektrosztatika

7. Fémrúd elektromos állapotba hozása

elektrosztatikus kölcsönhatás
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Az elektromos állapot
anyagszerkezeti magyarázata
A kémiában már tanult atommodell felidézése segít
megérteni azt, hogy miért lehet egy testnek akár
pozitív, akár negatív töltése.
Pozitív mag

Elektrosztatika

Negatív
elektronok
felhője

Egyszerű
atommodell
vázlatos rajza

Egy semleges atom elektronfelhőjét pont annyi
elektron alkotja, amennyi a mag protonjainak a száma. Különböző anyagok atomjai nem egyforma
mértékben „ragaszkodnak” az elektronjaikhoz. Két
eltérő tulajdonságú tárgy szoros érintkezésekor az
elektronjait kevésbé kötő anyagról elektronok jutnak
át a másikra. Például szőrméről a műanyag rúdra.
Ezek szerint mind a pozitív, mind a negatív elektromos állapotot a negatív töltésű elektronok mozgása
okozza, a pozitív töltésű részecskék helyhez kötöttek. Anyagszerkezeti szempontból a kétféle elektromos állapot különböző módon jön létre; a pozitív
állapotot elektronhiányos, a negatívat pedig elektrontöbbletes állapotnak kell tekinteni és így kellene nevezni. Elektrosztatikai jelenségeket azonban kielégítően tudunk értelmezni akkor is, ha a két különböző típusú töltésről úgy gondolkozunk, mintha
egyforma lenne a „viselkedésük”.
Hasonlóképpen a vezető anyagokban a pozitív
töltésű fémionok helyhez kötöttek, az elektronok
egy része pedig, mivel nincs az atommaghoz kötve,
szabadon elmozdulhat a kristályrácsban.

A pozitív és a negatív töltés

Az elektroszkóp
A testek elektromos állapotát érzékszerveinkkel
általában nem észleljük. Szerkeszthetők azonban
olyan eszközök, amelyek segítségével az elektromos
töltés kimutatható. Ilyen eszköz az elektroszkóp.
Az elektroszkópok az azonos előjelű töltések közti
taszítóerő hatását felhasználva jelzik a töltés jelenlétét.
Többféle elektroszkóp létezik, leggyakrabban a
lemezes elektroszkóppal találkozhatunk. Üvegedénybe jól szigetelő dugón át fémrúd nyúlik be, ennek
alsó végére két könnyű fémlemezke van erősítve.
Ha a fémrúd kiálló végén lévő fémgömbhöz elektromosan töltött testet érintünk, a gömb átveszi ennek töltését. A lemezkék egynemű töltésűek lesznek, taszítják egymást, ezért szétágaznak. Egy
másik fajta elektroszkópban egy vékony fémtű fordul el a töltés hatására.
A hitelesített skálával ellátott elektroszkópot
elektrométernek nevezzük. Ez nemcsak a töltés
jelenlétének kimutatására, hanem mennyiségének mérésére is alkalmas eszköz.
Az elektrométer lemezeinek
kitérése arányos a taszítóerővel, illetve a rajtuk
lévő elektromos töltéssel.

Elektrométer

Olvasmány

A pozitív, illetve a negatív töltés elnevezés Benjamin Franklintól származik.
mazik. Franklin úgy gondolta, hogy
csak egyféle mozgásra képes töltéstípus létezik: egy közvetlenül nem észlelhető, elektromos tulajdonságú
folyadék. Ennek a folyadéknak a többletét nevezte pozitív, hiányát pedig negatív töltésnek. Ezen az előjelválasztáson később sem változtattak, annak ellenére sem, hogy a mozgásra képes töltéshordozó, az elektron
éppen negatív töltésűnek bizonyult. A pozitív töltésű test tehát elektronhiányos.
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Benjamin Franklin (1706–1790)

elektrosztatikus kölcsönhatás

Olvasmány

Bostonban született, egy szegény szappan- és viaszfőző iparos tizenhét gyermeke
közül a tizedik fiúként. Iskolai tanulmányait tízéves korában abbahagyta, beállt bátyja üzemébe nyomdásztanoncnak. 17 éves korára mestere lett a szakmának. Közben
fáradhatatlanul olvasott, érdeklődött az irodalom iránt; a bátyja által alapított hetilapban esszéket is közölt. 1729-ben már saját nyomdája volt. Bekapcsolódott a közéletbe: támogatta a tűzoltóság, a közkönyvtárak és a milícia megalapítását. 1749-től
felhagyott kiadói munkájával, és a tudománynak szentelte teljes idejét. Elektromos
jelenségeket vizsgált, ötletes kísérleteket és gépeket talált ki. Egy zivataros időben
feleresztett sárkány zsinórján leideni palackba légköri elektromosságot gyűjtött öszsze, és ezzel bizonyította, hogy a villámlás elektromos folyamat. Az akkor még nem
ismert kétféle elektromos töltés fogalma helyett az „egyetlen fluidum” elméletével
több megfigyelt jelenséget sikeresen magyarázott. Az általa javasolt villámhárító ötlete sikeresnek bizonyult. Ő vezetett be számos ma is használt fogalmat: pozitív,
negatív, áramforrás, vezető. 1757–62 között Londonban képviselte Pennsylvania
gyarmat érdekeit. Részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában, és a
függetlenségi háború végén a Nagy-Britanniával folytatott béketárgyalásokon is.
Fontos szerepe volt az Egyesült Államok alkotmányának elfogadtatásában. Philadelphia a város történetének legnagyobb temetési szertartásával búcsúzott tőle.

Benjamin Franklin
(David Martin
festménye, 1767)

Elektromos állapot a mindennapokban
Elektromos jelenségek nemcsak a fizikaórán, hanem mindennapjainkban is jelentkeznek. Ismertek a légkör
elektromos jelenségei. A felhőket állandó mozgásban lévő vízcseppek alkotják. A levegővel súrlódó vízcseppek elektromos állapotba kerülnek. A zivatarok idején keletkező villámokat a felhők elektromos töltése okozza.
Hétköznapi helyzetekben gyakran tapasztaljuk az elektromos jelenségeket: műszálas pulóver levetésekor,
fésülködéskor. A legtöbb ilyen jelenség azonban számunkra észrevétlenül zajlik. Töltésszétválasztás történik például a keringő vér és az érfalak között, járás közben a talpunk és a föld között, a guruló autó és az
úttest között. A ceruzahegy és a papír is feltöltődik rajzolás közben. A töltésszétválasztást töltéskiegyenlítődés követi. Ez parányi szikra formájában is megtörténhet. Ez sokszor kellemetlen: például műanyag
padlón gyaloglás után fémtárgy érintésekor vagy a feltöltődött autókarosszériához hozzáérve szúró érzést,
gyenge áramütést érzünk. Gyúlékony gáz jelenlétében azonban ez az apró szikra veszélyes is lehet: könnyen
feltöltődő műanyag kannába benzint önteni robbanásveszélyes! A feltöltődés elkerülésére vezető anyagot
tartalmazó, úgynevezett antisztatikus bevonatokat alkalmaznak. Gumiabroncsok, ékszíjak anyagába elektromosan vezető anyagként kormot kevernek az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozására.
Elektronikus eszközökben és hálózatokban is okozhatnak kárt az elektrosztatikus feltöltődést követő
jelenségek. Ez ellen általában földeléssel védekeznek.
A felhők elektromos töltése
miatt keletkeznek a villámok

A ceruza nyomot hagy
a papíron, miközben
elektromosan feltöltődik

Elektrosztatika

1.
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Az elektromos állapot,
elektrosztatikus kölcsönhatás

Olvasmányy

Az elektrosztatika anyagai és eszközei
A
Borostyánkő
Thalész görög filozófus, matematikus Kr. e. 600 körül tett említést arról,
rról,
ól, hogy
ho
a gyapjúval megdörzsölt borostyánkő képes kisebb tárgyakat mag
magához
gához
vonzani. A borostyán görög neve: elektron (hlektron); ebből ered
d
az elektromosság szavunk.

Ebonit
Az ebonit magas kéntartalmú, természetes alapú kaucsukszármazékk
gumi, jó szigetelő, kemény, fekete anyag. Fizikaszertárak fontos kísérleti
ísérl
eszköze volt: a szőrmével megdörzsölt ebonitrúd negatív elektromoss állapotba kerül.
kerüll.

Elektrosztatika

Szalaggenerátor vagy Van de Graaff-féle generátor
Villanymotor segítségével meghajtott két henger között feszes gumiszalag jár körbe. Az alsó henger és a
gumiszalag közötti dörzsölési elektromosság töltései kerülnek föl egy nagyméretű, belül üres fémgömb belsejébe. Itt a fémgömbbel összekötött fémcsúcsokon keresztül kerülnek a töltések a szalagról a gömbre,
ahonnan rögtön annak külső felületére áramlanak. Az eszköz működésének részletei a 6. lecke anyagának
ismeretében lesznek érthetőek.

Kérdések és feladatok

1

Az 5. kísérletben az ingák kitérésének távolságfüggését vizsgáltuk.
a) Mikor nagyobb az ingák fonalának a függőlegessel bezárt szöge: az azonosan vagy az ellentétes előjelűen töltött ingák esetén?
(Azonos nagyságú töltéseket feltételezünk, és az
állványok távolsága is azonos.)

Azonos előjelűen
töltött ingák

Ellentétes előjelűen
töltött ingák

b) Hogyan befolyásolja az inga egyensúlyi helyzetében a fonál kitérésének mértékét a golyó tömege,
ha adott a töltése?
c) Hogyan befolyásolja az inga kitérésének mértékét a golyó töltésének nagysága adott tömegű inga
esetén?

2

Megváltozik-e a műanyag rúd
tömege, ha szőrmével megdörzsölve negatív
töltést kap?

3

Ékszíjhajtás alkalmazásakor
a forgódob felületét sokszor a szíjjal
azonos anyagú bevonattal látják el. Mi
lehet ennek az eljárásnak a célja?

4
5

Ékszíj alkalmazása motoron

Az elektrosztatikai kísérletek gyakran jól sikerülnek az üres tanteremben, ám az egész
osztály előtt bemutatva kevéssé eredményesek. Mi lehet ennek az oka?
Ha felfújt léggömbre töltéseket viszünk,
a gömb mérete kissé megváltozik. Hogyan
történik a változás és miért?

14
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lecke

Coulomb
törvénye

A felső ábrán Coulomb torziós ingájának mai
változata látható. Szerkezete és működési elve
hasonló a gravitációs kölcsönhatás vizsgálatára
alkalmas Cavendish-féle torziós ingáéhoz. Milyen hasonlóságot és milyen különbséget találunk a
gravitációs és az elektromos kölcsönhatás között?

A „töltés” szó kétféle jelentése
Az előző leckében megismertük az elektromos töltés fogalmát. Az anyagot alkotó részecskéknek azt
a tulajdonságát értettük rajta, amely a testek elektromos állapotát okozza. Az elektromos állapot
mennyiségi jellemzésére is a töltés szót használjuk.

Ha egy jelenség leírásában egy test töltése fontos
szerepet játszik, a kiterjedése azonban nem, akkor
a ponttöltés fogalommal közelítjük. A gömb alakú,
elektromosan töltött testet gyakran akkor is ponttöltésnek tekintjük, ha nagy kiterjedésű. Mechanikában ehhez hasonló módon használjuk a tömegpont fogalmat.

Az elektrosztatikus erőtörvény
M történne, ha az egymástól 15 m
Mi
távolságra lévő két fémgömbre
tá
egységnyi, 1-1 C töltést vinnénk?
eg

Az elektromos töltések közötti erőhatások
mennyiségi törvényét Coulomb francia
fizikus állapította meg. Vizsgálatait
torziós – rugalmas elcsavarodásra képes – ingával végezte.
Vízszintes szigetelőrúd végeire
erősített két kis fémgömb egyikét
elektromosan feltöltötte. Ehhez egy harmadik, szintén
töltött fémgömböt közelített. A két töltött gömb
közti erő hatására a függőleges torziós szál elcsavaroQ
Q1 2
dott. A gömbök töltését és
távolságát változtatva Coulomb a következő eredA torziós szál elcsavarodása
arányos a töltések közti erővel
ményre jutott.

Elektrosztatika

A töltést az elektromos tulajdonság mértékének
tekintjük. Jele: Q, esetenként q.

15
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Coulomb törvénye

Két pontszerű elektromos töltés között ható erő
nagysága egyenesen arányos a töltések szorzatával, és fordítottan arányos távolságuk négyzetével. Az erő (vektora) a két töltést összekötő egyenesben fekszik. Ez Coulomb törvénye.
Matematikai formulával felírva:
F = k·

Q1 · Q2
r2

Ebben k arányossági tényező mértékegységgel
rendelkező szám. Értéke függ a töltések közötti
teret kitöltő közegtől.
Az összefüggésben Q1 és Q2 felcserélhető, vagyis
a két töltés egyenlő nagyságú erővel hat egymásra.
Ha az elektromos töltések különböző előjelűek,
akkor vonzóerőt kapunk, ha egyező előjelűek,
akkor taszítóerőt.

Elektrosztatika

A különnemű töltések vonzzák egymást

Az egynemű töltések taszítják egymást

Egymást vonzó, illetve taszító töltések

A töltés egysége és a k arányossági
tényező
A Nemzetközi Mértékegységrendszerben (SI)
a töltés mértékegységét coulombnak nevezzük,
jele: C.
Ha két, egymástól 1 méter távolságra levő gömb
mindegyikének 1 coulomb nagyságú töltést adnánk, akkor ezek 9 · 109 newton erővel hatnának
egymásra.
Ez kb. 900 ezer tonna tömegű test súlya. Ez a töltésegység rendkívül nagy, nem illeszkedik a mindennapi gyakorlathoz. A dörzsöléssel előállított
elektromos töltések μC (milliomod coulombnyi)
nagyságrendbe esnek.

Ezzel a töltésegységgel a Coulomb-törvényben
szereplő k arányossági tényező értéke vákuumban:
N · m2
k = 9 · 109
C2
A valóságban előforduló legkisebb töltés az elektron töltése, amelyet elemi töltésnek nevezünk,
értéke: e = –1,60210 · 10–19 C.
A proton töltése ugyanekkora pozitív érték, jóllehet
az elektron és a proton tömege jelentősen különbözik egymástól.

A vákuum permittivitása
A Coulomb-törvény következményeként felírható
összefüggések egyszerűbb alakban adhatóak meg,
ha a k arányossági tényező helyett a vele egyenlőnek
1
választott k =
tényezőt használjuk.
4πε0
Az ε0 mennyiséget a vákuum permittivitásának
nevezzük. (Régebbi neve: a vákuum dielektromos
állandója.)
C2
Kiszámítható, hogy ε0 = 8,85 · 10–12
.
N · m2

Polarizáció szigetelőkben
Az ellentétesen töltött testek közti vonzóerőt a
Coulomb-törvénnyel kielégítően tudjuk magyarázni. Tapasztaltuk azonban, hogy a töltött műanyag
rúd apró, töltetlen testeket (papírdarab, hajszál) is
magához vonz. A jelenség oka az atomok polarizációja, amely az atomokban a külső elektromos töltés hatására következik be. Ennek hiányában az
atommag körüli elektronfelhő közepe egybeesik
az atommaggal.
Pozitív mag

Negatív
elektronok
felhője

Szimmetrikus töltéseloszlás az atomban
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A rúd taszítja
az elektronokat
A pozitív magot
a rúd vonzza

A külső töltés aszimmetrikus töltéseloszlást okoz

KIDOLGOZOTT FELADATOK
1. Két pozitív, pontszerű töltés, Q1 és Q2 egy szakasz két végpontjában van rögzítve. Hol kell elhelyezni egy pontszerű q töltést ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, ha a Q1 és Q2 töltés
a) egyenlő?
b) aránya 1 : 4?
Q2
c) Milyen
töltésarány esetén lesz az egyensúlyi
Q1
pont a szakasznak a Q1 töltéshez közelebbi negyedelőpontjában?

MEGOLDÁS
A q töltésre ható F1 és F2 erő csak olyan pontban
egyenlítheti ki egymást, amely a két rögzített töltést
összekötő szakaszra illeszkedik.
a) Az egyensúlyi pont a két töltés egyenlősége esetén nyilván a szakasz felezőpontjában lesz.
b) Legyen az egyensúlyi pont a Q1 = Q töltéstől x1,
a Q2 = 4Q töltéstől x2 távolságra. Az ábra készítésekor feltettük, hogy q töltés Q1 és Q2-vel ellentétes
előjelű, ezért mindkét töltés vonzza.
F1
Q

x1

F2
q

x2

4Q

Írjuk fel a q töltésre ható két erő egyenlőségét:
F1 = F2
k·

Q·q
4Q · q
x
= k · 2 , ebből 2 = 2
2
x1
x2
x1

A keresett pont tehát a töltéseket összekötő szakasznak a Q1 töltéshez közelebbi harmadolópontja.
Figyelemre méltó, hogy a végeredmény q nagyságától és előjelétől független, kizárólag a két rögzített töltés nagyságának arányától függ.
c) A Q1-hez közelebbi negyedelőpont esetén:
Az apró papírdarabokat az elektromosan töltött
műanyag rúd magához vonzza

x2 = 3 x1
Ismét írjuk fel a két erő egyenlőségét:
F1 = F2

Pozitív töltésű üvegrúd hatására bekövetkező polarizáció is vonzóerőt eredményez.

k·

Q1 · q
Q ·q
= k · 2 2 , ebből
x12
(3x1)

Q2
=9
Q1

Elektrosztatika

Elektromosan töltött műanyag rúddal közelítve
következik be a polarizáció: az elektrosztatikus erők
ellentétes iránya miatt a kétféle töltés centruma – a
két pólus – elválik egymástól. Az elektronfelhő közepe távolabb kerül a rúdtól, mint a mag. Az elektrosztatikus erő nagysága távolságfüggő, ezért a
magra ható vonzás nagyobb lesz, mint az elektronokra ható taszítás.

Coulomb törvénye
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Coulomb törvénye

2. Két töltött, kisméretű fémgolyót erősítünk egy
100 méter hosszú, szigetelőanyagból készült zsinór
két végére. A golyókra +9 · 10–6 C és +10–6 C töltést
viszünk.
a) Mekkora erő ébred a zsinórban?
b) A két fémgolyót – összekötésük megtartásával –
összeérintjük, majd magukra hagyjuk. Mekkora lesz
az egyes fémgolyók töltése a szétválásuk után, ha a
két fémgolyó azonos sugarú?
c) Mekkora lesz ezután a zsinórban fellépő erő?

MEGOLDÁS
Adatok:
Q1 = 9 · 10–6 C, Q2 = 10–6 C
r = 100 m
_______________________
a) F = ?
b) Q1' = ?, Q2' = ?
c) = ?

Elektrosztatika

a) A zsinórban ébredő erő a golyók közti Coulombféle taszítóerőt egyenlíti ki, tehát azzal egyenlő:
Nm2 9 · 10–6 C · 10–6 C
Q1 · Q2
9
=
9
10
=
·
·
1002 m2
C2
r2
= 8,1 · 10–6 N.

3. Két egyforma, 1 m hosszú fonál egyik végéhez
egy-egy 2 g tömegű fémgolyót rögzítünk, majd
a fonalakat a másik végüknél közös pontban felfüggesztjük. A golyókra azonos nagyságú, egynemű
+Q töltést viszünk, ezért az elektromos taszítás
miatt a golyók eltávolodnak egymástól úgy, hogy a
két kötél derékszöget zár be. Mekkora a golyók töltése?

MEGOLDÁS
Adatok:
l = 1 m, α = 90°, m = 2 g
_____________________
Q =?
A gömbökre ható erők: a másik gömbön lévő töltés
által okozott Coulomb-féle vízszintes irányú F taszítóerő, a függőleges irányú G nehézségi erő, és
a fonálban ható, fonálirányú K erő. Figyeljük meg
az eltávolodott golyók helyzetét bemutató ábrát (a),
és az egyik gömbre ható erők vektorábráját (b)!
A vektorábra készítésekor figyelembe vettük, hogy
a három erő vektori eredője zérus!

F = k·

l

α
2

K

l

b) A fémgolyókon lévő töltések kiegyenlítődnek, a
golyók egyenlő sugara miatt azonos lesz a töltésük.
Q1' = Q2' = Q'
A töltésmegmaradás törvénye szerint a golyók öszszes töltése nem változik:
Q1 + Q2 = Q1' + Q2' = 2Q'.
Így: Q' =

Q1 + Q2 9 · 10–6 C + 10–6 C
= 5 · 10–6 C.
=
2
2

c) A zsinórban ébredő erő pedig:
F = k·

Nm2 (5 · 10–6 C)2
Q' 2
9
=
9
10
= 2,25 · 10–5 N.
·
·
C2
1002 m2
r2

A változatlan távolságú és össztöltésű golyók közti
elektrosztatikus erő csaknem háromszorosára nőtt.
Érdekes kérdés: Adott távolság és össztöltés esetén
milyen töltéseloszlás esetén lesz az elektrosztatikus
erő a legnagyobb?
A feladat alapján a válasz megsejthető, és némi matematikai jártassággal igazolható is.

F

α
2

α
2
G

a) Egynemű töltéssel
ellátott golyók taszítják
egymást

b) A golyóra ható erők
eredője zérus

Felhasználva az ábrákon látható háromszögek hasonlóságát megállapítható, hogy F = G.
Q2
Vagyis k · 2 = m · g
x
A két töltés x távolsága egy l oldalú négyzet átlója,
ezért x = l · 2 .
Q2
= m · g. Ebből a keresett töltés:
Így k ·
2·l2
m
2 · 2 · 10–3 kg · 9,8 2
2m · g
s ≈
Q = l·
= 1 m·
2
k
Nm
9 · 109
C2
≈ 2,09 · 10–6 C.
A fémgolyók töltése 2,09 · 10–6 C.
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Olvasmány

Charles Auguste de Coulomb (1736–1806)

Charles Auguste de Coulomb
torziós ingájával (Hippolyte Lecomte
festménye, XIX. század)

Franciaországban, Angoulême-ben született. Fiatalon belépett
a hadseregbe. Egy ideig egy francia gyarmaton hadmérnökként
szolgált. Hazatérése után tudományos kutatásokba kezdett; a
súrlódásról, a boltívek statikájáról, egyszerű gépek működéséről jelentek meg fontos tanulmányai. 1784–89 között végzett kísérleteivel igazolta a róla elnevezett, nagy jelentőségű törvényt. Az
elektrosztatikus erők számítással történő meghatározása a Coulomb-törvény matematikai alakban történt megfogalmazása
miatt lehetséges. Munkásságát elismerték, a Francia Akadémia
tagja lett. Kinevezték királyi biztosnak, Bretagne-ban felügyelte
a hajózási-csatornaépítési munkákat. Tisztségének megfelelően
az állam érdekeit képviselte a helyi hatalmasságok érdekeivel
szemben. Ellenfelei elérték, hogy koholt vádakkal elítéljék, börtönbüntetéssel is sújtották. A forradalom kitörésekor kilépett a
katonai szolgálatból, ettől kezdve csak tudományos kutatásainak
és családjának élt. Párizsban halt meg.

A Coulomb-törvényben kimondott összefüggést Henry Cavendish több mint tíz évvel Coulomb előtt már
felismerte, azonban – ugyanúgy, mint a gravitációs törvény állandójának meghatározását – ezt a felfedezését sem publikálta. Ez az eredménye is jóval halála után derült ki hátrahagyott kézirataiból.

Elektrosztatikus festés
Az elektrosztatikus festés, más néven szinterezés az
alumínium és vastárgyak felületét egyenletes, vékony, műanyag bevonattal látja el. Ellentétes előjelű töltést adnak a műanyag festékszemcséknek és
a festendő fém munkadarabnak. Így a fém a Coulomb-féle vonzóerő segítségével magához vonzza
a műanyag festékport.
Az elektrosztatikus festésnek több előnye is van
a hagyományos, oldószeres festéssel szemben: jobban szabályozható a rétegvastagság, tartósabb bevonatot eredményez, továbbá ez az eljárás lényegesen környezetkímélőbb és olcsóbb.
Hasonló elven működik a mezőgazdaságban alkalmazott elektrosztatikus permetezés. Ennek alkalmazásakor is a Coulomb-féle vonzóerőt használják
fel a permetezőszernek a növény felületén történő
megtapadásának elősegítésére.

Elektrosztatikus festés

Elektrosztatika

A Coulomb-törvény felfedezői
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Olvasmány

Elektrosztatikus leválasztók
Hőerőművekben a szén elégetésekor keletkező füstgázt a szabadba történő kibocsátása előtt elektrosztatikus leválasztóval
tisztítják. A gáz elektromos erőtéren halad keresztül,
ahol a porrészecskék feltöltődnek és az ellentétes töltésű elektródok felületén lerakódnak, ahonnan
időközönként el kell azokat távolítani. Ez az
eljárás kis szemcseméretű, szilárd és cseppfoTisztítatlan füstgáz
lyós halmazállapotú részecskék leválasztására
alkalmas módszer.

Tiszta
füstgáz

e
erny

tt p

zto
álas

L ev

+
–

Kérdések és feladatok

Elektrosztatika

1

Láttuk, hogy 1 coulomb rendkívül nagy töltés, a valóságban csak a töredéke fordul elő.
Könnyű utánaszámolni, hogy a leckenyitó
kérdésbeli fémgömbökre vitt 1 C töltés hatására a
gömbök között irreálisan nagy (4 · 107 N!) erő ébredne. Ha azonban a híd anyagát is figyelembe
vesszük, rájöhetünk, hogy ezekre a gömbökre egyáltalán nem lehetne töltést vinni. Miért?

2
3
4

Mekkora töltés vonzza a vele megegyező
nagyságú töltést 1 méter távolságból 10–3 N
erővel?
Milyen távolságból taszítaná egymást 10 N
erővel két darab 1 C nagyságú töltés?

Két kisméretű golyó távolsága egymástól
20 cm. Mindkettő töltése –2 · 10–6 C.
a) Mekkora és milyen irányú a közöttük fellépő erő?
b) Hogyan változtassuk meg a két golyó távolságát,
ha azt szeretnénk, hogy a köztük fellépő erő feleakkora nagyságú legyen?

5

A nedves levegő kismértékben vezető. Két
rögzített, elektromosan töltött, kicsiny fémgolyó a párássá vált levegőben töltésének
80%-át elveszíti. Hogyan változik a köztük fellépő
elektrosztatikus erő?

6

Hogyan változna a tor ziós szál elcsavarodásának szöge a Coulomb-féle kísérletben,
minden egyéb körülmény változatlansága
esetén, ha megkétszereznénk
a) a torziós szál hosszát;
b) a torziós szál átmérőjét;
c) a torziós szál hosszát és átmérőjét?
Használjuk a Négyjegyű függvénytáblázatok Rugalmas alakváltozások című fejezetének a torziós
igénybevételre vonatkozó összefüggését!

7
8
9

Két pontszerű töltés, –Q és +4Q egy szakasz
két végpontjában van rögzítve. Hol kell elhelyezni egy pontszerű q töltést ahhoz, hogy
egyensúlyban legyen?
Mekkora erővel vonzza a hidrogénatomban
az atommag az elektront?
Mekkora az elektron sebessége? A hidrogénatom sugarát vegyük 0,05 nm-nek!
Egy proton és egy elektron között egyszerre
lép fel a gravitációs vonzóerő és a Coulombféle vonzóerő. Számítsuk ki a hidrogénatom
elektronja és protonja közti elektrosztatikus és gravitációs erők arányát! A szükséges adatokat keressük ki a Négyjegyű függvénytáblázatokból !
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Az elektromos
mező

M
Miért
tapad ránk a fólia, amikor
kkicsomagoljuk a csokoládét?

Az elektromos mező (erőtér)
Tapasztaltuk, hogy az elektromosan töltött testek
érintkezés nélkül fejtenek ki erőt egymásra. Magyarázhatnánk úgy is ezt a jelenséget, hogy két töltés között a távolból minden közvetítő nélkül lép
fel az elektrosztatikus erő. A távolba ható erő feltételezése azonban azt is jelentené, hogy egy töltés
a távolból „megérzi” a másik jelenlétét, nagyságát és
távolságát. Ez a természettől idegen következtetés
elkerülhető, ha elvetjük a távolba ható erők létezését. Faraday angol fizikus így gondolkodott erről:
Ha azt látjuk, hogy egy test egyik helyről a másikra mozdul, akkor ott lennie kell egy kötélnek, amely
azt húzza, vagy egy botnak, amely taszítja. A töltések által egymásra kifejtett erő sem távol-, hanem
közelhatás eredménye. A töltések ugyanis nem
közvetlenül hatnak egymásra, hanem a köztük lévő
térben van valami, ami az erőhatást közvetíti. Ez
a valami az elektromos mező, vagy más néven az
elektromos erőtér.
Később látni fogjuk, hogy az elektromos tér
energiát is hordoz, indokolt tehát anyagi értelemben
is létező objektumnak tekinteni. Az elektrosztatikus
mezőt elektromos töltés kelti; ezt úgy szoktuk mondani, hogy az elektrosztatikus mező forrásos, a mező
forrása a töltés.
Az elektromos mező a töltéssel rendelkező testnek olyan környezete, amelyben az elektromos
kölcsönhatás érvényesül.
Hasonló módon gondolkodunk a gravitációs kölcsönhatásról is. Két tömeg között fellépő vonzóerőt
a gravitációs mező által közvetített hatásnak tulajdonítjuk; a gravitációs mező is forrásos, a mező
forrása a tömeg. A gravitációs és az elektrosztatikus
mező hasonló szerkezetű.
Két mágnes között fellépő erőt a mágneses mező
közvetíti. A mágneses mező tulajdonságai lényege-

Elektrosztatika

3.

lecke

Az elektromosan feltöltött lufi jól láthatóan erőt
fejt ki a hajszálakra, felemeli őket anélkül, hogy
hozzáérne, vagyis távolról hat rájuk. Hogyan történik ez? A hajszálak megérzik, hogy töltés van a
közelükben, vagy valami közvetíti a vonzóerőt?
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