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ELEKTRICKÉ POLE



Elektrické pole

Forma existence hmoty, která se 
projevuje silovým působením na 
nehybné elektrické náboje.
Vyskytuje se v okolí každého elektricky 
nabitého tělesa.
Se zvětšující vzdálenosti se jeho účinky 
zeslabují.
Síly, které zde působí, nazýváme 
elektrické.



Veličiny popisující elektrické pole

Intenzita
vektor
Je určena jako podíl elektrické síly, která
by v daném místě působila na bodový 
náboj.
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Jednotka intenzity elektrického 
pole

Jednotkou intenzity elektrického pole 
je newton na coulomb.
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Elektrické siločáry

Siločáry jsou myšlené čáry, které mají
v každém svém bodě tečnu 
rovnoběžnou s vektorem intenzity 
elektrického pole.
Každým místem prostoru prochází právě
jedna siločára.
Siločáry vystupují z kladně nabitých 
těles a končí v tělesech záporně
nabitých.



Elektrické pole

Obrázek č. 1: Oocities [online]. 2008 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 
http://www.oocities.org/vektor_ol/obr/ilus/013.gif



Homogenní elektrické pole

Nachází se mezi dvěma rovnoběžnými 
nesouhlasně nabitými vodivými 
deskami.
Znázorňujeme je navzájem 
rovnoběžnými siločarami.
Intenzita je ve všech místech stejná.



Radiální elektrické pole

Vektory intenzity elektrického pole míří
jako paprsky k bodovému náboji nebo 
od něho.
Intenzita ubývá s druhou mocninou 
vzdálenosti od bodového náboje



Obrázek č. 2: Fyzika [online]. 2002 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 
http://mog.wz.cz/fyzika/2rocnik/kap402_soubory/image003.jpg



Elektrický potenciál
Skalár, označení φ
Číselně roven práci, kterou musí vykonat 
vnější síly, aby v elektrostatickém poli přenesly 
jednotkový náboj z místa nulového potenciálu 
do uvažovaného bodu.

Napětí mezi dvěma body elektrického pole je 
rovno rozdílu jejich potenciálů.
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