
Maxwell-egyenletek

James  Clerk  Maxwell 1864-ben  írta  le  az  elektromos  és  mágneses  teret  leíró,  azok 

kölcsönhatásait  megmutató  egyenleteit,  melyek  amellett,  hogy  néhány  igen  fontos 

következménnyel jártak, pontot látszottak tenni a fény természetéről folytatott évszázadok 

óta  elhúzódó  fizikai  hitvita  végére.   Az  egyenletek  egyenes  következményének 

tekinthetjük a  töltésmegmaradás elvét, továbbá fény hullámtermészetének pontos leírását.

Az egyenletek – törvények – sorrendje szakirodalmanként változik, az elsőt és utolsót 

azonban általában nem cserélik fel. Itt az órán elhangzott logikát fogom követni, vagyis 

először az elektromos, majd a mágneses teret leíró egyenleteket ismertetem.

Maxwell I. törvénye (Gauss tétele)

Akárhogyan veszünk fel a térben egy zárt felületet, a ki- és belépő erővonalak számának 
különbsége mindenkor a felület által körülvett elektromos töltések algebrai összegének 
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-szorosát adja:

∑ E⋅  A=
1
0

⋅∑ Q

Maxwell II. törvénye (aka Faraday indukciós törvénye)

Időben változó mágneses fluxust körülölelő bármely zárt görbére az elektromos mező 
örvényerőssége:

∑ E⋅  l=−


t

Maxwell III. törvénye (Gauss mágneses törvénye)

A mágneses mező forrásmentes (nincsenek mágneses töltések), vagyis bármely zárt 
felületen áthaladó teljes mágneses indukciófluxus zérus, azaz bármely térrész mágneses 
forráserőssége nulla:

∑ B⋅ A=0

Maxwell IV. törvénye (Ampére-féle gerjesztési törvény)

Az elektromos mező időbeli változása örvényes mágneses mezőt kelt:

∑ B⋅  l=0⋅∑ I0⋅0⋅


t
, ahol I e=0⋅



 t
 az eltolási áram.



Az egyenletek alapján Maxwell megmutatta, létrejöhetnek olyan elektromágneses hullámok, 

melyekben oszcilláló elektromos és mágneses mező halad az űrön át olyan sebességgel, melyet 

egyszerű elektromos kísérletekből kikövetkeztethetünk. Az akkor elérhető adatokat felhasználva 

ezt a sebességet Maxwell 310 740 000 mps nagyságúnak számította ki. Így írt:

Ez a sebesség olyan közel esik a fényéhez, hogy erős okunk van feltételezni, hogy a  

fény maga (beleértve a hősugárzást és a többi sugárzást ha létezik) elektromágneses 

zavar, mely hullám formájában terjed az elektromágneses térben az elektromágnesesség 

törvényei szerint.

Következtetése helyes volt, de nem érhette már meg kísérleti igazolását, melyet Heinrich 

Hertz végzett el 1888-ban.

A fény mennyiségi  értelmezése elektromágneses hullámként, melyet  Maxwell  tett  meg 

egyenleteivel, a 19. századi fizika egyik nagy diadala. Valójában Michael Faraday hasonló képet 

festett a fényről 1846-ban, de nem volt képes mennyiségi leírást adni, és a sebességet megjósolni. 

A felfedezésnek nagy hatása volt a fizika területén is, olyan új elméletek születtek belőle mint a 

speciális relativitáselmélet és a belőle származó egyesítése az elektromos és mágneses tereknek 

egy  tenzormennyiségben,  és  az  elektromágnesesség és  a  gravitáció egyesítése,  valamint  az 

általános relativitáselmélet.
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