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I. ЗАКОН НА КУЛОН.
1.Уводни бележки:
а/ НАЧАЛОТО-640 година преди Христа-древногръдски философ ТАЛЕС
описва как къс кехлибар след натриване придобива свойството да
привлича леки тела. Терминът електричество произлиза от гръцката дума
“електрон” което означава КЕХЛИБАР.
б/НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ: В природата телата се наелектризират. След процеса
тези наелектризирани тела си взаимодействат като някой се привличат а
други се отблъскват. Количествено наелектризирането се характеризира с
величината количество заряд. Зарядите са два вида – положителни и
отрицателни.
в/съвременно схващане за заряд: Това е вътрешно присъща характеристика на елементарните частици. Освен в случаите, когато частиците са
елекртонеутрални те имат заряд с големина 1,6.10-19C. ТОВА НАРИЧАМЕ
ЕЛЕМЕНТАРЕН ЕЛЕКРТИЧЕН ЗАРЯД.
Телата са изградени от електрони който са носители на отрицателен
елементарен електричен заряд, протони който са носители на положителен
елементарен електричен заряд и неутрони незаредени частици. Те
изграждат атомите и молекулите на материята. Тогава заряда който
притежава дадено тяло е целочислено кратен на елементарния електричен
заряд q=Ne. ТОГАВА КАЗВАМЕ ЧЕ ЗАРЯДА СЕ КВАНТУВА.
в/Опита показва че телата са електонеутрални т.е броя на положителните
заряди е равен на броя на отрицаталните. Следователно да наелектизираме
телата трябва да променим съотношението на положителните и отрицател-

ните заряди. Наелектризирането може да стане и без промяна на броя на
зарядите, а на базата на пространствено разпределение на положителните
и отрицателните е рамките на едно тяло. Това се поличава при
доближаване на друго заредено тяло.
г/видове на електризиране:
-чрез натриване
-чрез допир

–по индукция

д/релативистична инвариатност на заряда: Опита показва че големината на
заряда има една и съща стойност за всички инерциални системи т.е. той е
релативистично инвариантен (неговата стойност е една и съща независимо
дали е в покой или е в движение).
е/закон за запазване на заряда: Основен, фундаментален закон във
физиката следствие от релативистичната инвариатност. Той гласи:
В ЕДНА ИЗОЛИРАНА СИСТЕМА СУМАРНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯД НЕ СЕ
ПРОМЕНЯ.
ж/раждане и унищожаване на електрични заряди: от ЗЗЕЗ и
електронеутралността на вселената следва че заредените частици се
създават винаги по двойки и изчезват по двойки: електрон и позитрон при
среща анихилират т.е се превръщат в γ-квант. Обратно при определени
условия един γ-квант се превръща в двойка заведени частици +е и –е.
з/ Въпреки че заряда се квантува т.е. има дискретна природа ние ще го
смятаме за непрекъснато разпределен т.е ще въведем плътност на заряда.
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2.Закон на Кулон. 1785година със серия от опити Кулон количествено
характеризира електростатичната сила е която си взаимодействат два
заряда.
а/точков заряд: Това е тяло на което са пренебрегнати формата и размера а с
запазена масата и заряда. Това е една добра представа в случай че
взаимодействащите си тела са на разстояния много по големи от техните
характерни размери.
б/функционални връзки:
1/едноименните заряди се привличат а разно
именните се отблъскват
2/силите на взаимодействие лежат на правата свързваща двата заряда т.е това се централни сили
3/силите взаимодействие между два точкови
заряда зависят правопропорционално от про
изведението на големините на зарядите
4/ силите взаимодействие между два точкови заряда зависят обратнопропорционално от квадрата на разстоянието между тях.
Ако зарядите са в във вакуум силата на Кулон има вида:
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а във векторен вид:
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Където : 0=8,85.10-12(F/m) – диелектрична проницаемост във вакуум

Ако зарядите се намират в някаква материална среда то силата с която си
взаимодействат е по малка от тази във вакуум т.е имаме:
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където r –относителна диелектрична проницаемост на
средата и показва колко пъти отслабва силата ма взаимодействие на
средата
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б/ Принцин на суперпозицията. Нека n на брой точкови заряди
Q1,Q2………….Qn които си взаимодействат. Търсим силата което действа на
i-тия заряд от останалите. Опита показва че взаимодействието на всеки
два произволни заряда от системата е такова ако те биха се намирали
сами в пространството. Това наричаме принцип на независимото действие
или принцип на суперпозицията. Тогава силата което ще действа на i-тата
частица е векторна сума от силите с които действат всяка една от
частиците на i-тата частица:
N 
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в/неточкови заряди: Благодарение на принципа на суперпозицията можем да
намерим силите които си взаимодействат:

Ще разделим телата на безкрайно малки безкрайно много елементи които ще
смятаме на точкови заряди. За Кулоновата сила между i-тия и j-тия елемент
имаме:
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За силата с която тялото със заряд Q2 действа на i-тия елемент от тялото със
заряд Q1 е:
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Тогава за силата с която си взаимодействат тези две тела е:
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Ако dqi=ρ1dV1 a dqj= ρ2dV2 имаме:


F

1 dqi dq j 
1 1  2dV1dV2 
er
  4 r 2 eij    4
2
r
V1 V2
V1 V2
ij

II. ИНТЕНЗИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПОЛЕ
1.Определение за физично поле: Заредените тела си взаимодействат от
разстояние. Как телата “ОБМЕНЯТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” помежду си. Фарадей
предполага
че
имаме
материален
носител
на
електростатичното
взаимодействие което е породен от самите заредени частици. Ако в празното
пространство внесем заредено тяло то променя свойствата на пространството
около себе си такива че ако в това пространство внесем друга заредена частица
(пробен заряд qп) ще му действа електрична сила. Около тялото възниква
материален но веществен обект които се нарича електрично поле. Физичното
поле е друга форма на съществуване на материята за който ние нямаме орган за
възприятие, а установяваме неговото съществуване по действието му върху
други обекти.
Ако във всяка точка от електричното поле внасяме заряд ще му действа сила.
Големината на тази сила зависи от големината на заряда. Ако обаче силата
разделим на големината на пробния заряд ще
получим величина която не зависи от големината на пробния заряд и количествено определя СИЛОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛЕТО.
ТАЗИ ВЕЛИЧИНА НА РИЧАМЕ ИНТЕНЗИТЕТ НА
ПОЛЕТО:
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а/характеристика на интензитета на полето:
1/Интензитетът на полето е векторна величина и тя има посоката на
действащата Кулонова сила.
2/За интензитета на полета е в сила принципа на суперпозицията
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3/Ако знаем големината и посоката на интензитета във всяка точка на
полето можем да определим големината и посоката на действащата сила
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Ако q>0 тогава Е и F са еднопосочни, ако q<0 тогава Е и F са противопосочни.
4/За интензитета на точков заряд имаме:
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2.Електрични силови линии:
а/Поле на величината интензитет на полето: Във всяка точка на едно
електрично поле модем да дефинираме можем да определим неговия
интензитет. Това е едно своеобразно поле на величината ентензитет на
полето. Ако Е зависи само от мястото но не и от времето имаме казваме че
полето е стационарно.
б/Електрична силова линия: Мислена линия която е прекарана в
пространството така, че във всяка нейна точка вектора на интензитета на
полето в тази точка да е допирателна към линията. Те могат да служат за
онагледяване на полето.

в/основни свойства на електричните силови линии:
1/силовите линии не се пресичат
2/силовите линии са непрекъснати
3/силовите линии са отворени линии те имат начало и край. Те
започват от положителните заряди и свършват върху отрицателните или
отиват в и идват от безкрая
4/през всяка точка от пространството в което има електрично поле
може да се прекарат силови линии и ако се прекарат всичките те няма да

могат да онагледят електричното поле. Затова ще изчертаваме силовите линии
така че тяхната гъстота през дадена повърхност да е пропорционална на
големината на интензитета на полето там. Ако с ΔS означим площа на пробната
повърхност то броя на електричните силови линии се дефинира така:

N
E
S
г/Изобразяване на силовите линии в някой частни случаи:
1/точкови заряди: Те са прави линии които започват от заряда и отиват в
безкрайността ако той е положителен или идват от безкрайността и свършват
върху заряда. Поради сферичната симетрия на полето създадено от точков
заряд ако изчертаем сфера с радиус R и център точковия заряд то по всички
товки от сферата интензитета на полето ще има една и съща стойност. Тогава
за ΔN имаме
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Т.е силовите линии на точкови заряди са
равномерно
пространството поради сферичната симетрия.
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2/електрични силови линии на електричен дипол: Дилопа е система от
два точкови разноименни заряда които се намират на определени разстояние:

3/Поле създадено от безкрайна равномерно наелектризирана равнина
или система от две успоредни равнини. Интензитета на полето е едно и също
във всяка точка на полето. Такова поле наричаме хомогенно.

III.ПОТОК НА ИНТЕНЗИТЕТА
1.Определение: Да разгледаме елементарна повърхнина в хомогенно
електростатично поле Е, чийто лицев вектор dS сключва ъгъл  с посоката на
интензитета. Тогава елементарният поток на интензитета през тази повърхнина
 
се дефинира като:

d e  E  dS  EdS cos

Потокът е скаларна величина:
а/При: 0 <   90, de > 0 и силовите линии
пресичат dS от опаката към лицевата страна
б/при:  = 90, de = 0 и силовите линии не
пресичат dS,
б/при: 90o <   180, de < 0 и силовите линии
пресичат dS от лицевата към опaката страна
2.Общ поток. Нека имаме една произволна повърхнина в нехомогенно поле. За да
намерим потока e през произволна повърхнина
S,мислено разделяме повърхнината на
безкрайно
много, безкрайно малки равнини с площ dS, намираме
елементарните потоци през тях и сумираме:
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IV. РАБОТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ СИЛИ
1.Работа на електричните сили. Нека имаме пробен заряд q който се премества от 1
и до точка 2 на по произволна треактория в полето на друг точков заряд Q. На
заряда действа електростатична сила. Искаме да определим работата
извършена от тази сила при преместването на пробния заряд:
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Вижда ме че работата извършена от Кулоновите сили за пренасяне на заряд от 1
до 2 е взетата със знак минус разлика в стойностите на една и съща величина в
крайното и началното положение т.е A=ΔЕp=-(Ep2-Ep1). Тази величина наричаме
потенциална енергия на електростатичното поле т.е електростатичните сили са
консервативни сили. Тази потенциална енергия ще бележим с Ep и нейния вид
за пробен заряд в полето на точков заряд ще има вида.
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Константата С ще определим от условието r→∞ Ер=0 откъдето следва че С=0.
Окончателно имаме:

Ep 

Qq
40 r r

2.Потенциал: Всеки заряд внесен е едно електрично поле придобива
потенциална енергия. Следователно полето има енергия и тя се
характеризира с величината потенциал които се дефинира с формулата:

Ep
  [V ]
q
Той е равен на потенциалната енергия на единица пробен заряд в полето.
Потенциала на полето създаден от точков заряд има вида:



Q
40 r r

Потенциала на полето създадено от система точкови заряди е сумата от
потенциалите на полетата които биха създали точковите заряди ако те се
намират сами в пространството:  = 1 + 2 + ... + n.

а/основни характеристики на потенциала:
1/той е енергетична характеристика на полето и се дефинира във всяка точка на
полето
2/той е скалар т.е той като математически обект е едно скаларно поле
3/ако познаваме стойността на потенциала в дадена точка полето можем да
определим потенциалната енергия на заредена частица внесена в тази точка по
формулата: Ер=Qφ.
4/Ако точков заряд се премества от т1 с потенциал φ1 към т2 с потенциал φ2 в
едно електростатично поле то работата която извършва електростатичната сила
изразена в термините на потенциала ще има вида :

A  E p  E p2  E p1   q 2  q1   q 2  1   q
където Δφ задава потенциалната разлика в двете точки. Разликата между
потенциалите на две точки от полето се нарича електрическо напрежение:

U = 1 – 2

То се измерва също във волтове [V].
Работата на електростатичната сила може да се изрази с напрежението:

A = qU
5/ От тук се вижда физичната същност на потенциал: Той е равен на работа
която трябва да извършат електростатичните за пренасяне на единица заряд от
дадено място в безкрайността:

φ=(A/q)

3. Еквипотенциални повърхнини:
а/ Определение: Това е геометрично място от точки в едно електростатично поле който имат една и съща стойност на потенциала. Доколкото
Куконовите сили са консервативни то следва че работата която те
извършват при движение по една еквипотенциална повърхност е НУЛА
(Δφ=0). Което означава че във всяка точка по една еквипотенциална
повърхност Кулоновата сила респективно интензитета на полето е
перпендикулярна към повърхността
б/примери за еквипотенциални повърхности:
1/точкови заряди: от определението следва че еквипотенциалните
повърхности при точковите заряди са концентрични сфери. При това, ако
Q > 0, то  > 0 и с увеличаване на радиуса на сферите r потенциалът
намалява. При Q < 0 ,  < 0 и с увеличаване на r потенциалът расте.

2/електричен дипол: еквипотенциалните повърхности за хиперболоиди

5/равномерно заредени безкрайни равнини:

ЕКВИПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПОВЪРНИНИ СЕ ИЗЧЕРТАВАТ ТАКА ЧЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА
ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУ ВСЕКИ ДВЕ СЪВЕДНИ РАВНИНИ ДА Е КОНСТАНТА.
.

V. ЦИРКУЛАЦИЯ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА
ЕЛЕКТРИЧНОТО ПОЛЕ
1.Връзка между потенциал и интензитет на електричното поле. От казаното до
тук следва че величините които характеризират силовите и
енергетичните свойства на едно електростатично поле са интензитета и
потенциала. Нека потърсим връзка между тях.
Както доказахме Кулоновите сили са консервативни и допускат потенциал. В
полето на електростатичните сили всяка заредена частица има
потенциална
енергия.
Връзката
между
Кулоновата
сила
и
потенциалната енергия се дава с израза:


F   gradE p

Обаче силата и потенциалната енергия на ние ще изразим с интензитета на
полето и потенциала.



F  qE

Замествайки имаме:
Или за връзката получаваме:

E p  q


qE   gradq

E   grad

2.Циркулация на електростатичното поле.
Мека да пресметнем работата на Кулоновата сила при пренасяне на точков
заряд q по затворена крива L. Доколкото електростатичните сили са
консервативни то извършената от тях работа не зависи от треакторията на
движение а от началното и крайното състояние. Доколкото по един
затворен контур началното и крайното състояния съвпадат то работата
извършена от Кулоновите сили ще бъде нула т.е

 
 
A   F .dl  q  E .dl  0
L

L

 
   E .dl

Интегралът:

L
наричаме циркулация на интензитета на
полето по затворената крива L т.е

 
   E .dl  0
L

ЦИРКУЛАЦИЯТА НА ВЕКТОРА НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ЕДНО ЕКЕЛТРОСТАТИЧНО ПОЛЕ Е НУЛА.
Нека този затворен контур ограничава дадена повърхност в площ S. Според
теоремата на Стокс можем да запишем:

 
 
 E .dl   rotE .dl  0
L

S

Доколкото повърхността е произволно избрана то горното равенство ще е
вярно ако подинтегралната функция е нула: т.е теоремата за циркулацията
в диференциален вид придобива вида:


rotE  0

Физическия смисъл на теоремата за циркулацията е че тя се явява
необходимо и достатъчно условие едно поле да е потенциално т.е силите
да са консервативни. Ако ротора от интензитета на полето е нула то това
поле допуска скаларен потенциал φ такъв че Е=-grad φ. Ако пресметнем
rot(gradu) ще видим че това винаги дава нула.
Това че циркулацията на интензитета е нула означава че електростатичното
поле е БЕЗВИХВОРО т.е НЯМАМЕ ЗАТВОРЕНИ СИЛОВИ ЛИНИИ.

VI. ТЕОРЕМА НА ГАУС
1. Поток на интензитета на полето на точков заряд през повърхността на
сфера е центъра на която е разположен точков заряд:
За потока можем да запишем следното:

 
 e   E  dS   EdS cos 0o

S интензитета
S
Доколкото за
полето на разстояние r от точковия заряд е:

E

Q
40 r r 2

Следва че интензитета по всички точки от повърхността на сферата
интензитета на полето ще е константа т.е

 e  E  dS  E  dS  E 4r 
2

S

S

Q
40 r r

4r 
2

2

Q

 0 r

Този израз показваше как са разпределени силовите линии около точковия
заряд: равномерно и непрекъснато.

Тъй като силовите линии са непрекъснати броя на силовите линии през
произволна затворена повърхност S2 ограждаща заряда ще е същия както
през сферата.
Ако заряда е извън повърхността S3 то Φe =0 защото броя на силовите линии
влизащи през повърхността е равен на броя влизащите през нея.
ИЗВОД: ПОТОКЪТ НА ВЕКТОРА НА ИНТЕНЗИТЕТА ПРЕЗ ЗАТВОРЕНАТА
ПОВЪРХНОСТ НЕ ЗАВИСИ ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗАРЯДИТЕ ВЪТРЕ В
ОБЛАСТТА.
В общия случай затворената повърхнина може да обхваща произволен брой
заряди. Тогава може да запишем:
вът

Qi
  
 e    ei    Ei .dS  i
i

 0 r

i S

ТЕОРЕМА НА ГАУС: ПОТОКЪТ НА ВЕКТОРА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ИНДУКЦИЯ
ПРЕЗ КАКВА ДА Е ЗАТВОРЕНА ПОВЪРХНОСТ Е РАВЕН НА АЛГЕБРИЧНА-ТА
СУМА ОТ ВСИЧКИ ЗАРЯДИ ЗАТВОРЕНИ В ОБЛАСТ ОГРАНИЧЕНА ОТ
ПОВЪРХНОСТТА.
2.Диференциална форма на теоремата н Гаус: Ако се използва теоремата на
Острогратски-Гаус за потока на интензивността на електричното поле
имаме:

 

 E .dS   divEdV 
S

V

 Qiвът
i

 0 r



1

dV

 0 r V

Тогава можем да запишем:



 
  divE    dV  0
V
0 r 
За да е вярно това за произволен обем е необходимо подинтегралната
функция да нула:



divE 

 0 r

Физическия смисъл на диференциалната форма на теоремата на Гаус че
ИЗТОЧНИК НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИТЕ ПОЛЕТА СА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ
ЗАРЯДИ.
3. Уравнение на ЛАПЛАС: Като се възползваме от диференциалната форма на
теоремата на Гаус и връзката между интензитета и потенциала Е=-gradφ.

 2  2  2

divgrad  2  2  2    
x
y
z
 0 r
Ако са известни зарядите в пространството създаващо полето решаването на
горното уравнение определя потенциала и после интензитета на полето.

