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Лекція 16 

 

Електрика і магнетизм 

Розділ 1. Електростатика 

§1. Електростатичне поле у вакуумі 

1.1.Електричний заряд та його властивості 

 

Електростатика – розділ електродинаміки, який 

вивчає взаємодію нерухомих електричних зарядів.  

Електричний заряд є такою ж характеристикою 

тіла, як і його маса. 

 Властивості електричного заряду: 

1. Заряд існує в двох видах – негативний 

(електрон) і позитивний (протон). Однойменно 

заряджені тіла відштовхуються один від одного, 

різнойменно заряджені притягуються. 

2. В будь-якій електрично-ізольованій системі 

алгебраїчна сума зарядів не змінюється. Заряди можуть 

лише передаватись від одного тіла даної системи до 

іншого тіла, або зміщуватися всередині одного тіла. Ця 

властивість виражає закон збереження електричного 

заряду. 
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3. Електричний заряд є релятивістсько 

інваріантний (його величина не залежить від того, в якій 

системи відліку він знаходиться, тобто він рухається, чи 

ні). 

В 1909 році Р.Мілікен встановив кратність 

електричного заряду деякому елементарному заряду е 

(заряд електрона е=1,6·10
-19

Кл): 

Neq  , де N=1,2,3…        (1.2) 

 

 

1.2. Закон Кулона 

 

Ш. Кулон в 1785 р. провів 

експеримент за допомогою 

крутильних терезів. Він встановив 

основний закон взаємодії нерухомих 

точкових зарядів(рис.1.1). 

Точковим називається заряд, 

який зосереджений на тілі, лінійні 
Рис.1.1 
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розміри якого малі порівняно з відстанню до інших 

заряджених тіл.  

 

В результаті своїх дослідів Кулон прийшов до 

висновку, що: сила взаємодії двох нерухомих точкових 

зарядів пропорційна величині кожного з зарядів і 

обернено пропорційна квадрату відстані між ними. 
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 де ε – діелектрична проникність середовища, для 

вакууму і повітря =1; 

      k – коефіцієнт пропорційності (залежить від 

вибору системи одиниць) 
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               ε0 – електростатична стала (ε0=8,85·10
-12

 

Кл
2
/Н·м

2
). 

 Множник 4 у виразі 
0

4

1


k  відображає сферичну 

симетрію електростатичного поля точкового заряду, 

оскільки величина 4 чисельно дорівнює величині 

тілесного кута в стерадіанах. 

 

В системі СІ одиниця 

електричного заряду 

 – Кл („кулон”).  

 

Сили, що діють на 

заряди, є центральними, тобто    

їх напрямок співпадає з 

прямою, що сполучає за 

ряди (рис.1.2).  

 

Закон Кулона можна записати у векторній формі: 

r
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              (1.4) 

де 
r

r


 - одиничний вектор, що задає напрямок сили 

Кулона. 

Нерухомий електричний заряд створює навколо 

себе електростатичне поле.  

Електричне поле – це специфічний вид матерії, 

який існує навколо зарядів і за допомогою якого 

передається електрична взаємодія.  На електричні 

заряди, які вносять в це поле, діють сили, пропорційні 

- + -q1 +q2 

  

 

- - 
-q1 -q2  

+q2 +q2 
+ + 

  

Рис.1.2 
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цим зарядам. Для визначення властивостей поля 

використовують пробний заряд Qпр. Пробним називають 

одиничний позитивний точковий заряд, який не 

спотворює поле, що досліджується. На Qпр зі сторони 

поля діє  електростатична сила: 

2r

QQ
kF

пр
 . 

 

1.3. Характеристики електростатичного поля 

 

1.3.1. Напруженість електростатичного поля 

 

Якщо в одну і ту саму точку поля вносити різні 

заряди, то на них будуть діяти різні сили, величини яких 

будуть пропорційні цим зарядам. Відношення сил до 

величин внесених зарядів буде зберігатися сталим для 

цієї точки поля: 
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Для будь-яких точок поля можна скласти 

аналогічні співвідношення. 

Відношення сили до величини пробного заряду 

називається напруженістю електричного поля. 

Напруженість – силова характеристики електричного 

поля, це є відношення сили, з якою поле діє на внесений 

в нього заряд до величини цього заряду: 
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де r – відстань від заряду Q, який створює поле, до 

точки поля, де визначається напруженість(тобто 

знаходиться пробний заряд). 

Напруженість показує яка сила діяла б на 

одиничний позитивний (пробний) заряд, вміщений в 

дану точку поля. E


– векторна величина; напрям 

напруженості збігається з напрямом сили, з якою заряд 

Q,що створює поле,  діє на дану точку. 

В системі СІ напруженість вимірюється 

 
м

В

Кл

Н
E  . 

Лінії, дотичні до яких в кожній точці збігаються з 

вектором напруженості в даній точці поля називаються 

лініями напруженості, або силовими лініями.(рис.1.3). 

Силові лінії  ніколи не можуть бути замкнені самі на 

себе – вони завжди мають початок і кінець або йдуть у 
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нескінченність. Вони направлені від позитивного заряду 

до негативного (виходять з позитивного заряду і 

входять в негативний). Лінії напруженості ніколи не 

перетинаються (рис.1.4). 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

Електричне поле, у всіх точках якого 

напруженість однакова за величиною і напрямком 

називається однорідним (тобто заряд рівномірно 

розподілений по площині). Прикладом однорідного 

поля може бути поле нескінченої зарядженої площини, 

або двох паралельних нескінчених заряджених площин. 

 

 Принцип суперпозиції полів(накладання 

електричних полів). 

 

Розглянемо 

випадок, коли 

електричне поле 

створене двома 

зарядами (рис.1.5). 

Результуюча сила, що 

діє на заряд Qпр  з 

боку зарядів Q1 >0 і 

Q2<0, що створили 

поле, буде 

дорівнювати 

векторній сумі сил 
1

F


 

і 
2

F


 з боку зарядів Q1 

і Q2: 

                 

21
FFF


          (1.6) 

Кожен із зарядів системи робить свій внесок у 

результуючу силу так, начебто інших зарядів немає. З 

урахуванням формули (1.5), рівняння (1.6) набуває 

вигляду 

Рис.1.4 

Рис.1.3 
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Рис.1.5 
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Скоротивши останнє рівняння на Qпр, маємо 

21
EEE


            (1.7) 

Якщо поле створене системою з n зарядів, то 

результуюча напруженість електричного поля дорівнює 

векторній сумі напруженостей окремих полів, 

створюваних у цій точці кожним із зарядів системи 

(принцип суперпозиції): 

 

n
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       (1.8) 

 

Якщо поле створене двома зарядами,  модуль 

напруженості визначається за теоремою косинусів: 

cos2
21

2

2

2

1
EEEEE  .                (1.9) 

1.3.2.  Потенціал електричного поля 

 

Потенціал – енергетична характеристика 

електричного поля, що показує яку роботу треба 

затратити, щоб перемістити одиничний позитивний 

заряд в дану точку поля з нескінченості. Потенціал 

характеризує потенціальну енергію яку 

мав би позитивний одиничний заряд, 

вміщений в дану точку поля. 

Розрахуємо роботу сил поля при 

переміщенні точкового заряду в 

однорідному полі. Нехай це поле 

створене двома рівномірно 

зарядженими нескінченими площинами, 

відстань між якими d. Заряд Q буде 

переміщуватися в цьому полі під дією 

сили QEF  .  

Розглянемо три випадки: 

 Позитивний заряд Q під дією сил поля 

переміщується з точки 1 в точку 2. При 

цьому поле виконує над зарядом роботу 

QEdQEsFsA 
1114

. 

 Заряд перемішується з точки 2 в точку 4. 

Робота сил    

                                 поля QEdFsA  cos
224

. 

 Заряд перемішується з точки 3 в точку 4. 

Рис.1.6 
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Розіб’ємо  криву s3 на n ділянок, кожну з яких з 

великою   точністю можна взяти як пряму. Тоді робота 

сил поля    

QEdFddFFsA
n

i

n

i
iii 

 


1 1

34
cos . 

Можемо зробити висновок, що робота по 

переміщенню не залежить від форми шляху, а залежить 

лише від розміщення початкової і кінцевої точок 

траєкторії.  

Розглянемо 

переміщення заряду в 

центральному 

електричному полі, що 

створене нерухомим 

електричним зарядом q у 

вакуумі. Нехай заряд  

 Робота по переміщенню 

заряду, яка виконується в 

електричному колі по 

замкненому контуру 

дорівнює нулю. 

  0dA . 

Отже, можемо сформулювати 

 теорему про циркуляцію вектора  ⃗    
Циркуляція вектора напруженості 

електростатичного поля дорівнює нулю: 

∮  ⃗   .               (1.10) 

Фізичний зміст цієї теореми наступний: 

електростатичне поле є потенціальним, а електрична 

сила, що діє в ньому консервативною. 

 

При переміщенні зарядів змінюється їх взаємне 

розміщення і тому робота електричних сил дорівнює 

зміні потенціальної енергії заряду, що переміщується. 

 

2121 ППWWПA pp 
    (1.11)

 

Потенціальна енергія заряду в електричному полі 

визначається за формулою: 

r

QQ
Wp

21
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.       (1.12) 

Таким чином, потенціал φ 

r

Q

Q

W

Q

A p

04
  .      (1.13) 

Формула справедлива, якщо φ→0 при r→0. 

Рис.1.7 
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1.5. Зв’язок між напруженістю і потенціалом 

 

Напруженість і 

потенціал є різними 

характеристиками однієї 

точки поля. 

Розглянемо роботу 

електричних сил в 

електричному полі при 

переміщенні 

електричного заряду з точки 1 в точку 2. 

A= QEx∆x; 

A=Q (φ1 –φ2)= - Q∆φ. 

Прирівнявши обидва вирази для роботи, 

дістанемо:  QEx∆x=- Q∆φ, 

           

                      
x

Ex






 

Аналогічно, 
y

Ey






, 

z
Ez







. 

Таким чином,  ⃗       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  .           (1.14) 

Напруженість в будь-якій точці поля дорівнює 

швидкості зміни потенціалу в цій точці поля, взятій з 

протилежним знаком. Знак „мінус” показує, що вектор 

напруженості направлений в бік спадання потенціалу, 

тобто вектори напруженості і потенціалу протилежно 

направлені. 

1.6. Еквіпотенціальні поверхні 

 

Уявна поверхня, всі точки якої мають однаковий 

потенціал називаються еквіпотенціальними поверхнями. 

Їх рівнянні мають вигляд: 

φ(x, y ,z)=const. 

При переміщенні по еквіпотенціальній поверхні 

на dl  потенціал φ не змінюється (dφ=0). Тоді дотична 

до поверхні складова вектора напруженості дорівнює 

нулю. Отже, вектор напруженості в кожній точці 

направлений по нормалі до еквіпотенціальної поверхні, 

яка проходить через дану точку. Звідси, лінії 

напруженості в кожній точці ортогональні до 

еквіпотенціальної поверхні. 

Рис.1.8 



97 

 

Еквіпотенціальну поверхню можна провести 

через будь-яку точку поля, тоді таких поверхонь може 

бути безліч. Проводять такі поверхні таким чином, щоб 

різниця потенціалів  для двох сусідніх поверхонь була 

всюди одна і та ж сама. В такому випадку, по густині 

еквіпотенціальних поверхонь 

можна судити про величину 

напруженості поля. Чим густіше 

розташовані еквіпотенціальні 

поверхні, тим швидше змінюється 

потенціал при переміщенні вздовж 

нормалі до поверхні, відповідно, 

тим більше в даному місці    і Е. 

Для однорідного поля 

еквіпотенціальні поверхні 

представляють собою систему рівновіддалених одна від 

одної площин, перпендикулярних до напрямку поля.  

Для точкового заряду еквіпотенціальні поверхні 

можна представити у вигляді, показаному на рис.1.9. 

1.7. Електричний диполь 

Електричним диполем називається система двох 

однакових за величиною різнойменних точкових зарядів 

+q і –q, відстань l між якими значно менша відстані до 

тих точок, в яких визначається поле системи. Пряма, яка 

проходить через обидва заряди називається віссю 

диполя; l – плечем диполя.  

Поле диполя має осьову симетрію. Якщо відстань 

між зарядами не змінюється, то такий диполь 

називається жорстким. Якщо довжина плеча диполя l 

мала порівняно з відстанню  r до точки спостереження, 

то такий диполь називається точковим. 

Основною характеристикою 

електричного диполя є його  

електричний дипольний момент р – 

вектор, який чисельно дорівнює 

добуткові заряду на плече і 

направлений від негативного заряду 

до позитивного. 

lqp


 .       (1.15) 

 

 

Рис.1.9 

Рис.1.10 
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Рис.1.12 

1.8. Електричний диполь в однорідному 

зовнішньому електричному полі 

 

Розглянемо дію 

зовнішнього 

електричного поля на 

диполь. 

Якщо поле 

однорідне, то сили, які 

діють на негативний і 

позитивний заряди 

диполя є однаковими за 

значенням і протилежними за напрямом, тобто 

утворюють пару сил(рис1.11). Відповідно їх рівнодія 

дорівнює нулю. 

Дія  пари сил характеризується моментом пари: 

M= qElsinα, 

α – кут між вектором l і напруженістю поля Е. 

plq


 , тоді 

М=plsinα. 

          Або у векторній формі 

                                                EpM


 .     (1.16) 

Отже, в однорідному електричному полі на 

диполь діє пара сил, яка намагається повернути диполь 

так, щоб кут між векторами р і Е зменшився і диполь 

встановився в напрямку поля. 

Існують два положення рівноваги диполя: 

- диполь паралельний електричному полю 

(стійка рівновага); 

- диполь антипаралельний йому (нестійка 

рівновага). 

Енергія диполя в однорідному електричному полі 

напруженістю Е: 

cospEW  . 

1.8. Електричний диполь 

в неоднорідному зовнішньому 

електричному полі 

 

Якщо поле неоднорідне, 

то сили F1 і F2   за значенням є 

різними і їхня рівнодія не 

дорівнює нулю. 

Знайдемо рівнодійну 

Рис.1.11 
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силу. Вважатимемо, що диполь розміщений вздовж 

однієї з силових ліній (рис 1.12). Тоді  

l
dx

dE
ql

dx

dE
EqqEFFF 
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Таким чином, в неоднорідному електричному полі 

на диполь крім моменту пари сил, діє ще сила в напрямі 

зростання напруженості поля, яка прагне втягнути 

диполь в область сильнішого поля. 
 


