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Hip – łączka => do Spisu treści

W przyrodzie jak dotąd znane są cztery rodzaje oddziaływań obiektów pomiędzy sobą.
Każde z nich jest przenoszone za pomocą odpowiednio ukształtowanej przez źródła pola
czasoprzestrzeni wokół niego zwanej po prostu polem fizycznym. Oddziaływaniami tymi są:
grawitacyjne, najsłabsze ze wszystkich, których źródłem jest masa grawitacyjna
elektromagnetyczne, znacznie silniejsze od grawitacyjnych, których źródłem są dowolne
ładunki elektryczne nierozerwalnie związane z masą
jądrowe słabe, ale „silniejsze” od elektromagnetycznych
jądrowe silne,
Może występować masa bezładunkowa, czyli samodzielna grawitacja, ale nie może
występować ładunek bezmasowy, czyli oddziaływania elektromagnetyczne są zawsze
w towarzystwie grawitacji.
Nie istnieją tzw. oddziaływania kontaktowe (typu pięść do nosa) i w każdym tego typu
oddziaływaniu jest pośrednikiem pole elektromagnetyczne.
W początkowym stadium wczesnego Wszechświata (Kosmosu), o ile teoria Big Bangu
(Wielkiego Wybuchu) jest prawdziwa istniało tylko jedno wspólne oddziaływanie zwane
grawitacją kwantową. Obecnie naukowcy dążą do unifikacji oddziaływań, jak na razie istnieje
w miarę spójna teoria oddziaływań elektro – słabych zachodząca w 11 – wymiarowej
czasoprzestrzeni o ile tak można nazwać ten twór. Dwa skrajne oddziaływania jeszcze czekają
na wspólną teorię i do Wielkiej Unifikacji Oddziaływań jeszcze baaardzo daleko o ile w ogóle
nastąpi.
=> do Spisu treści

1. Pojęcie pola w fizyce.
Pole to zmiana czasoprzestrzeni wywołana obecnością źródła, najczęściej jest to
zakrzywienie w „stronę źródła”, które staje się CENTRUM oddziaływania, ale oddziaływanie
to pojawia się dopiero w chwili gdy drugie mniejsze źródło zwane źródłem próbnym wywoła
podobną deformację czasoprzestrzeni. Wtedy pojawia się tzw. oddziaływanie co mówiąc
prostszym językiem sprawia, że te dwa obiekty źródłowe odpychają się wzajemnie
(w elektromagnetycznych i jądrowych oddziaływaniach) lub przyciągają (w grawitacji,
elektromagnetycznych i jądrowych oddziaływaniach). Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć
czy pojedyncze źródło jest przyczyną w/w deformacji czasoprzestrzeni, dlatego, że
oddziaływanie obserwowalne i mierzalne pojawia się dopiero przy pojawieniu się drugiego
źródła. Aby sobie lepiej uświadomić istotę oddziaływań polowych a zwłaszcza
wszędobylskiej grawitacji (stąd nazwa ciążenie powszechne, bo nie ma ekranów
antygrawitacyjnych) wyobraźmy sobie pustą czasoprzestrzeń z jednym tylko źródłem
możemy go nawet nazwać Ziemia. Wiemy, że jest to twór kulisty o masie rzędu 6*1024[kg]
i średniej gęstości γ=5[g/cm3]. Jeżeli nie mamy, żadnego drugiego obiektu masowego to
nawet nie wiemy czy ta ziemia przyciąga, czy nie jakieś inne masy.
Znając geografię Ziemi możemy umieścić na jej powierzchni równo rozmieszczone 4
masy. Są to kolejno: 1 – matka Polka o masie m1 na szerokości 520 North i długości 200 East
licząc odpowiednio względem równika i peryferiów Londynu o nazwie Greenwich, który
przyjęto za zerowy południk, 2 – drugim obiektem po drugiej stronie kuli ziemskiej może być
marynarz o masie m2 na oceanie Spokojnym, 3 – traper o masie m3 (razem z rakietami
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śnieżnymi) na Alasce i 4 – Aborygen o masie m4 (łącznie z bumerangiem) gdzieś na
Antypodach. Tak mniej więcej w czterech różnych punktach Ziemi, jak na rysunku poniżej.

m3

m1

m2

m4

środek

Ziemi

Stwierdzamy, że każda z tych mas oddziałuje z Ziemią i jest to przyciąganie mas przez
Ziemię i Ziemi przez te masy. Także poszczególne masy przyciągają się nawzajem lecz
tych sił oddziaływań nie zaznaczono. Jeżeli masy te oddalamy od Ziemi to stwierdzamy,
że oddziaływanie słabnie a w/w obiekty po prostu traktujemy jako masy punktowe
(próbne lub testowe). Rozumując odwrotnie jeżeli do źródła pola z bardzo dużej
odległości zbliżamy masę testową to w miarę zmniejszania się odległości źródło – masa
testowa stwierdzamy wzrost oddziaływania.
Ogólna Teoria Względności Alberta Einsteina ujmuje problem grawitacji lecz nie
posługuje się pojęciem sił oddziaływania lecz zakrzywieniem czasoprzestrzeni, które jest
największe w pobliżu źródła pola, im dalej od źródła tym krzywizna czasoprzestrzeni jest
mniejsza. Zakrzywienie to jest faktem potwierdzonym doświadczalnie.
Podsumowują te rozważania musimy powtórzyć zdanie początkowe: Jakkolwiek ujmować
grawitację to zawsze musimy powiedzieć, że jest to zmiana albo naukowo nazywając
modyfikacja czasoprzestrzeni wywołana obecnością źródła pola. Podobne modyfikacje
wywołują źródła innych pól jednak tylko oddziaływanie elektrostatyczne mają podobny
charakter do grawitacyjnych.
Do graficznego i tylko graficznego przedstawienia pola używa się linii pola (nie linii
sił pola jak czasem mylnie się to nazywa). Pole jest tworem ciągłym i gęstym (kontinuum
czasoprzestrzenne), natomiast linie to nieistniejące w polu obiekty a tylko dość nieudolna
wizualizacja niewidocznego okiem pola o którego istnieniu przekonujemy się
(w przypadku grawitacji) gdy nam się spadochron nie otworzy, winda urwie czy choćby
złamie szczebel w drabinie (ups … strach pomyśleć, ze taki pionolot bez spadochronu
nazywa się o IRONIO spadkiem swobodnym ). Pomimo niedoskonałości przedstawienia
pola za pomocą struktury liniowej to jest dość duża tego zaleta, mianowicie większe
zagęszczenie linii w danym obszarze wskazuje na większą wartość pola opisywanego
którąkolwiek z wielkości polowych. Do ilustracji graficznej można by przy dzisiejszej
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użyć cieniowania barw. Te dwa sposoby wizualizacji

„Zielona” czasoprzestrzeń zdeformowana przez różne pola:

+

+

+
+

--

elektryczne różnych
ładunków
(przedstawienie
cieniowe)

elektryczne tych samych
ładunków
(przedstawienie
cieniowe)
+
+
grawitacyjne wokół
pojedynczej masy
( przedstawienie
liniowo – cieniowe )

-elektryczne różnych
ładunków
(przedstawienie liniowe)

=> do Spisu treści

Do klasycznego opisu oddziaływań i pól z nimi związanych używa się zarówno
wektorowych jak i skalarnych wielkości fizycznych. Historycznie pierwszym opisanym
naukowo przez sir Izaaka Newtona (04.01.1643 – 31.03.1727) było prawo powszechnego
ciążenia mas albo po prostu grawitacji. Choć nie ma na to potwierdzenia historycznego to
podobno stało się to w chwili kiedy Newton zobaczył spadające jabłko, niektórzy wręcz
twierdzą, że spadło mu ono na głowę, ale to chyba są ci, którzy wcześnie sami spadli na łeb.
Jak by nie było to lord Newton na pewno jabłka konsumował, może nawet zażerał się nimi
a chyba nikt nie wątpi, że bomba witaminowa jaką jest jabłko ma pozytywny wpływ na tzw.
myślenie. Blisko 100 lat później Francuz Charles August Coulomb (14.06.1736 – 23.08.1806)
opracował być może przez analogię prawo oddziaływań ładunków elektrycznych w 1785 r.
=> do Spisu treści
2.1. Prawa oddziaływań grawitacyjnych (Newtona) i elektrostatycznych (Coulomba)
Masa odpowiedzialna za grawitację i ładunek za oddziaływania elektrostatyczne to
atrybuty materii, czyli własności nierozłącznie z nią związane i tylko kwestią czasu było po
opracowaniu grawitacji przez Newtona znalezienie analogicznych oddziaływań
elektrycznych. Fakt, że upłynęły 2 wieki dzielące opracowanie naukowe grawitacji od
elektrostatyki świadczy o tym jak niewielkie znaczenie miała nie tylko elektryczność ale
w ogóle nauka w owych czasach a jeszcze bardziej uogólniając to ludzka cywilizacja po
prostu jeszcze nie była techniczna, choć okres wielkich odkryć geograficznych nazywany
w literaturze Odrodzeniem stanowił fundament do jej rozwoju. Coraz częstsze „wypady
w Ziemię”, pomijając tragiczne skutki konkwisty i zaborów ziem tubylczych przez chciwych
sławy i pieniądza najeźdźców z „cywilizowanej Europy” wymuszały niejako zwrot w stronę
nauki i techniki. Wielcy podróżnicy musieli poznać podstawy astronomii, grawitacji,
magnetyzmu (kompas) i w ogóle wykorzystywać technikę zwłaszcza mechanikę do walki
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z żywiołami na morzu i lądzie. Choć do prawdziwego skoku cywilizacyjnego okresu pary,
mechaniki pojazdów szynowych i termodynamiki kotłów (XIX wiek) trzeba będzie jeszcze
trochę poczekać to jak na początek ten wiatr w żagle nauki jest dość intensywny.
Wymienione w podtytule prawa najlepiej zilustrować przykładem z uwzględnieniem
współczesnej wiedzy z budowy materii a dokładnie to atom helu jako drugi w kolejności
składnik budowy Kosmosu (pierwszym jest wodór i jeszcze długo nim zostanie, choć jądrowa
transformacja wodoru w hel i dalej helu w pierwiastki cięższe to podstawa życia gwiazd jako
głównego składnika w/w Kosmosu).
siły elektrostatyczne

środek
ładunku
jądra

-

+
0

środek
masy
jądra

+
0

-

siły grawitacji

Atom helu jak każdy atom to struktura czasoprzestrzenna złożona z centrum zwane jądrem
atomu, które skupia zdecydowanie większą część masy atomu dlatego, że pojedynczy nukleon
(proton (z uśmiechem) lub neutron (smutny)) ma około 2000 razy większą masę od elektronu,
czyli dla helu jądro ma 4000 razy większą masę od sumy mas dwóch elektronów orbitalnych.
Stąd środek masy atomu wokół którego odbywa się ruch jest we wnętrzu jądra atomu.
O pozostałych parametrach tego ruchu decydują jednak znacznie potężniejsze (aż około 10 40
razy) siły oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy protonami jako składnikami jądra
atomu a elektronami orbitalnymi. Podział ładunku w przeciwieństwie do podziału mas jest już
1/1, czyli w elektrycznie obojętnym (nie zjonizowanym) atomie suma ładunku elektrycznego
orbitalnych elektronów (negatonów umownie uznanego za ujemny) jest równa sumie ładunku
elektrycznego jądra atomu (umownie dodatni). Antyatom helu składałby się z jądra
antyneutronowo – antyprotonowego (ujemny ładunek) i antyelektronowej (pozytonowej)
otoczki orbitalnej o ładunku dodatnim. Tak więc nazwa antymateria jest nie trafiona, bo
właściwym byłoby nazwanie antymaterii antyładunkim bo tylko w sensie ładunkowym
istnieje. Rozkład ładunku orbitalnego jest w większości stanów symetryczny, czyli dwa
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elektrony znajdują się najczęściej po przeciwnych stronach jądra na powierzchni kuli (sferze)
o promieniu r = 0,5 * 10-11 [m] (dla atomu wodoru, dla pozostałych atomów podobny rząd
wielkości). Ładunek jądrowy albo całkowicie chaotycznie w jądrze atomu (wg modelu
kroplowego) albo w regularne sferyczne wewnątrzjądrowe struktury protonowe lub
neutronowe (wg modelu powłokowego). Na rysunku przedstawiono asymetryczny rozkład
ładunku w jądrze i orbitalnego dla wykazania różnic sił elektrostatycznych (do środka
ładunku jadra) i grawitacyjnych o marginalnym znaczeniu (do środka masy jądra).
=> do Spisu treści

Oddziaływania te można opisać wspólną formułą:

F oddział  WSPOLCZYNNIK 

(nabój źródła 1)  (nabój źródła 2)
odległ środków źródeł  2

Dla praw grawitacji i Coulomba otrzymamy:

M

±Fg

m

1.

+
+

+
+

2.

+
+

--r

r
wektor

wartość

Siła powszechnego ciążenia lub po prostu
grawitacji jest wprost proporcjonalna do mas
źródeł M i m, oraz odwrotnie do kwadratu
odległości ich środków. Wskutek znikomej
wartości współczynnika
zwanego stałą grawitacji oddziaływanie to ma
istotne znaczenie gdy przynajmniej jedna
z mas jest bardzo duża, rzędu gwiazdy lub
planety. Zawsze przyciąganie się mas.

3.

---

4.

---

±Fc

---

+
+

gdzie
Siła elektrostatyczna Coulomba dla dwóch
ładunków może być przyciąganiem ( 2 i 4 ) lub
odpychaniem ( 1 i 3 ) (patrz rys). Jej wartość
proporcjonalna do wartości ładunków i odwrotnie
do kwadratu odległości ich środków. Współczynnik
zw stałą kulomba o wartości
dla
próżni nie jest jak stała grawitacji stałą przyrody
lecz konsekwencja doboru jednostek w układzie SI
i wyraża się przez inne stałe.

Prawa opisane w/w formułami dotyczą tylko źródeł o symetrii kulistej tzn. takich, które
mają kształt pełnej kuli, kuli wydrążonej, sfery lub dają się przybliżyć jako punkt materialny.
Dla innych kształtów zachodzi konieczność podziału całej objętości na masy punktowe,
określenie oddziaływań pomiędzy nimi i znalezienie oddziaływania wypadkowego.
Współczynniki proporcjonalności stanowią różną interpretację w obydwu prawach. Stała
grawitacji należy do jednej z kilku tzw uniwersalnych stałych przyrody od których nie
stwierdzono odstępstwa we wszystkich obserwowanych zjawiskach od mikro do
makroświata. Stała kulomba w poprzednim układzie jednostek opracowanym przez
niemieckiego matematyka Gaussa i nazywanym CGS (od podstawowych 3 jednostek
podstawowych: Centymetr, Gram, Sekunda) wynosiła po prostu 1. Była to jedynka
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po wprowadzeniu 5 – jednostkowego układu SI musiała

być zmieniona i wynosi: k0=9*109[Nm2/C2]. Jest to duża wartość dlatego że oddziaływania
elektrostatyczne zachodzą dla stosunkowo niewielkich wartości ładunków.
Sposób wyznaczenia stałej grawitacji przedstawiono w Dodatkach (pozycja 2).
Wartością naboju źródeł pól jest masa dla grawitacji i ładunek dla elektrostatyki. Wartość
masy jako własności materii jest porównaniem jej do wzorca omówionego w dziale
Kinematyka, natomiast ładunek to własność materii nierozerwalnie związana z masą i to
powiązanie może być bardzo różne w zależności od tego jaki ładunek materialny
wykorzystujemy.
=> do Spisu treści

Po odkryciu porcjowania (kwantyzacji) ładunku przez Roberta Millikana (1600 - 1600)
i określeniu jego przeciwnego odpowiednika (q+ i q- ) oraz najmniejszej porcji, którą nazwano
ładunkiem elementarnym i oznaczano najczęściej jako e+ lub e-, przyjęto też umowę, że
ujemny ładunek powiązany jest z klasycznym elektronem zw. negatonem o masie m e=9,1*
10-31[kg], zaś dodatni z protonem o masie mp=1,67*10-27[kg] czyli cząstką o masie 1835 razy
większą od masy elektronu. Bezwzględna wartość tego ładunku elementarnego wynosi
e=1,6*10-19[C], gdzie 1 kulomb (skrót: 1[C]) to jednostka ładunku elektrycznego w układzie
SI na którą składa się (1/1,6)*10+19 negetonów, pozytonów, protonów, antyprotonów lub
jonów jednowartościowych dodatnich (np. Na+1, K+1) lub ujemnych (np. Cl-1, (OH)-1,(NO3)-1).
Z każdą z porcji jonowych ładunków wiąże się oczywiście inna masa np. jon K+1 składa się
z: dokładnie 19 protonów i minimum 19 neutronów (w jądrze atomu) i 18 elektronów
orbitalnych (brak jednego elektronu sprawia właśnie wypadkowy ładunek +1e czyli
wartościowość w=+1). Po pewnym czasie (sprawdź w Internecie kiedy to było) stwierdzono,
że ładunek elementarny nie jest ładunkiem minimalnym czyli najmniejszym i że istnieją
cząstki o ładunku ułamkowym w porównaniu do elementarnego. Cząstki te nazwano po
prostu kwarkami (nazwa abstrakcyjna); do dziś nie wiadomo dlaczego podelementerny
ładunek kwarka (kwarku)*niepotrzebne skreślić wynosi ±e/3 lub ±2e/3 bo taką wartość wykazują
ładunki elektryczne kwarków. 6 kwarków podzielone jest na dwie kategorie ładunkowe
o nazwach równie fantazyjnych jak nazwa gatunku termin biologiczny (kwark) tzn. LARK ,
PARK, NARK i trzy nazwy z przedrostkiem ANTY + nazwa kwarka. Reasumując należy
po prostu przyjąć, że zarówno ładunki elementarne jak i kwarki po prostu istnieją i związane
są z właściwą sobie masą cząstki elementarnej (nazwa umowna), zaś nazwy cząstek zw.
umownie elementarnymi to po prostu nazwy nadane im przez ich odkrywców. Jeżeli KTOŚ
jeszcze do tej pory nie wie, czym jest ładunek elektryczny to po prostu nie powinien sobie
zawracać tym gitary, tylko po prostu zacząć na niej grać (czyt. nauczyć się tej fizyki) a nie
dociekać po co komu ta fizyka i kto by chciał ją zrozumieć.
=> do Spisu treści

Siły oddziaływań to wektory, których wartość zależna jest od dwóch źródeł pola: ich
wartości i wzajemnej odległości. Gdy zachodzi konieczność opisu jednego źródła wraz
z czasoprzestrzenią wokół niego czyli po prostu pola przez nie wytworzonego trzeba
korzystać z innych wielkości. Wielkościami tymi są natężenia odpowiednich pól:
grawitacyjnego γ i elektrycznego E.
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M (masa

źródłowa )

natężenie pola elektrycznego E

m ( masa testowa
w punkcie A pola odległym
o rA od środka źródła
o masie M )

γ
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Fg

!!!

dla źródła Q+
wektor E ma zwrot
od źródła

jego wartość w danym punkcie A pola można wyznaczyć:

rA

!!!

dla źródła M wektor γ
ma zawsze zwrot do
źródła

jego wartość w danym punkcie A pola można wyznaczyć:

dla źródła Qwektor E ma zwrot
do źródła
-

- - - - - - - -

+

W kategorii wielkości wektorowych charakteryzujących pole elektrostatyczne występuje
jeszcze nie mający odpowiednika grawitacyjnego wektor indukcji elektrostatycznej (lub
krótko elektrycznej) D, którego powiązanie skalarne i wektorowe z natężeniem jest




następujące: D   0   r  E czyli są to równoległe i proporcjonalne do siebie wektory,
natomiast znaczenie współczynników proporcjonalności ε0 i εr zwanych odpowiednio
2
bezwzględną przenikalnością elektryczną próżni o wartości  0  8,9  1012  C 2  i względną

N m 

bezwymiarową przenikalnością ośrodka w którym zachodzą oddziaływania elektryczne
będzie omówione później.
=> do Spisu treści

Wśród skalarów opisujących pola najbardziej istotne znaczenie mają: praca przenoszenia
masy lub ładunku pomiędzy dwoma punktami pola A i B oznaczana jako W A→B, energia
dwóch stanów A odległego o rA od źródła oznaczana jako EA, i stanu B odległego o rB od
źródła oznaczana jako EB, potencjał pola oznaczany jako VA i różnica potencjałów dwóch
sanów A i B, która dla pola elektrycznego nosi nazwę napięcia elektrycznego oznaczanego
jako UA→B.
=> do Spisu treści

Często zdarza się, konieczność przemieszczenia masy w polu grawitacyjnym np.
powstanie z krzesła czy przeniesienie książki na półkę regału, inną możliwością jest
przemieszczanie ładunku w polu elektrycznym np. przepływ dowolnego prądu w obwodzie
elektrycznym. Przyjmuje się umowę, że jeżeli pracę musi wykonać siła zewnętrza przeciwko
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siłom pola to indeksuje się ją jako W+ a jeżeli same siły pola wykonują pracę to jej indeksacja
jest W-. Oczywiście w każdym przypadku wartość pracy jest nieujemna jak z resztą wartość
każdej wielkości fizycznej.
Każde z tych sił oddziaływań zależne są od głównego źródła pola charakteryzującego się
większą wartością masy lub ładunku ale także od drugiego (testowego) źródła z reguły
o mniejszej masie lub ładunku, które ujawnia to oddziaływanie. Aby umożliwić opis
pojedynczego źródła wraz z uformowaną przez to źródło czasprzestrzenią wokół niego czyli
po prostu pola fizycznego wprowadza się pojęcie wektorów natężenia pola. W tym celu
jednak konieczne jest jednak przyjęcie pewnych definicji i określeń:
masa próbna (testowa) – źródło pola grawitacyjnego o rozmiarach punktowych, którego
własna deformacja czasoprzestrzeni jest tak mała, że nie zakłóca pola źródła, które jest
przez nią testowane
ładunek próbny (testowy) – zawsze dodatni i punktowy, nie zakłócający głównego pola
źródłowego
zwrot linii pola, przyjmowany umownie tak jak i sama linia pola jako zwrot siły
oddziaływania źródła z masą lub ładunkiem testowym
Po tych formalnych określeniach można już zdefiniować wymienione w nagłówku pojęcia
pamiętając, że zwrot natężenia pola wokół źródła jest zawsze zgodny ze zwrotem siły
oddziaływania z nabojem testowym:
praca w polu grawitacyjnym

praca w polu elektrycznym
+
+
+
+
+

+

rA

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

_

rC
rB

Praca przeniesienia masy od źródła do
zewnątrz jest zawsze indeksowana W+ bo musi
być na koszt siły zewnętrznej, praca
przeniesienia masy do środka źródła to
spadanie grawitacyjne oznakowane jako W-.

Praca sił zewnętrznych W+ dla wszystkich 8
możliwości dla drogi oznaczonej linią ciągłą
i kolorem zielonym, natomiast praca sił pola
W- dla drogi oznaczonej linią kropkowaną
i kolorem czerwonym.

+

-

- - - - - - - -

_

Praca grawitacyjna (elektryczna) w polu centralnym jest odpowiednio zależna od masy M
(ładunku Q) źródła, masy m (ładunku q) przenoszonego obiektu, oraz od położeń punktów
krańcowych oznaczonych we wzorze definiującym jako rA (punkt startu) i rB (punkt stopu);
natomiast kompletnie nie zależy od trajektorii (drogi) po której przenosimy obiekt co czasem
nazywa się zachowawczym charakterem pola centralnego.
=> do Spisu treści
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Każda wykonana praca fizyczna ΔW, także ta w polu centralnym powoduje zmianę
energii potencjalnej układu źródło – obiekt przenoszony ΔE i odwrotnie zmiany energii
układu mogą być odzyskane w postaci pracy fizycznej co symbolicznie można zapisać:
W  E p  W  E p     czyli to po prostu zasada zachowania pracy i energii.
Jeżeli jest to praca przeniesienia obiektu pomiędzy dwoma punktami A i B to ona właśnie
jest równa różnicy energii potencjalnej stanów A i B. Dla grawitacji mamy.
 1 1  GM m GM m
WA B  G  M  m     

 E pA  E pB
rA
rB
 rA rB 
Porównując to przekształcenie możemy znaleźć relację energii układu mas M, m
odległych od siebie o rA jako:
GM m
k Q q
lub w analogii dla pola elektrycznego: E pA 
.
E pA 
rA
rA
Zależności te przypominają postacią matematyczną relacje sił; różnica tylko lub aż w potędze
mianownika w której występuje odległość źródeł rA . Można by napisać związek relacyjny:
E pA  Foddz  rA pamiętając, że jest to tylko związek wartości.
Właściwy związek skalara z wektorem dokonuje się za pomocą wektorowej funkcji
różniczkowej zw. gradientem, ale jeszcze nie czas o tym mówić. Dla ciekawości podaję tylko

      
 i   j   k    gdzie
y
z 
 x

zapis tej relacji dla funkcji skalarnej φ: grad    

pierwsze człony iloczynów sum cząstkowych to pochodne cząstkowe po zmiennych
kartezjańskich x, y, z, zaś drugie to wektory jednostkowe na tych osiach zw. wersorami.
Jednostką pracy i energii jest 1[J].
Potencjał pola to wielkość wprowadzana do skalarnego opisu samego źródła
i wytworzonego przez nie pola, oznacza się go przez V i definiuje następująco:
df E
GM
dla grawitacji:
Vg  pot po wstawieniu energii pola mamy wzór roboczy: Vg 
m
r
df E
k Q
dla elektrostatyki: Ve  pot
po wstawieniu energii pola mamy wzór roboczy: Ve 

r
q
Z porównania wzorów definicyjnych wynika różna jednostka potencjału grawitacyjnego
[ J/kg ] i elektrycznego [ J/C = V ]. Ta ostatnia kombinacja bywa nazywana częściej woltem
jako jednostka nie tylko samego potencjału ale i jego różnicy pomiędzy dwoma dowolnymi
rożnymi od siebie punktami pola zwanej także napięciem elektrycznym. Nie wprowadza się
(why?? nie wiem) pojęcia napięcia grawitacyjnego, choć różnica potencjałów grawitacyjnych
występuje.
Natomiast z porównania wzorów roboczych mamy związek wartości wektora natężenia ze
skalarem potencjału dla danego punktu A pola odległego o rA od źródła:
 A  Vg  rA dla grawitacji i EA  Ve  rA dla elektrostatyki.
=> do Spisu treści

Każda z tych wielkości przez wzory definicyjne jest pośrednio związana także z drugim
źródłem pola. Jeżeli wartość z mianownika definicji przyjąć jednostkową tzn. m=1[kg] dla
grawitacji i q=1[C] dla elektrostatyki to mamy prostą interpretację obydwu wielkości:
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natężenie to po prostu siła działająca na jednostkowy nabój w danym punkcie pola
potencjał to energia jednostkowego naboju w danym punkcie pola a także co za
chwilę wykażemy praca wyniesienia jednostkowego naboju z danego punktu pola
teoretycznie do nieskończoności (w praktyce poza „skuteczny” zasięg danego pola)
Wspomniana poprzednio nieskończoność oznaczana matematycznie jako punkt
abstrakcyjny jako obrócona o 900 ósemka czyli po prostu ∞, przez przyrodnika
a w szczególności przez fizyka nie może być traktowana jako abstrakt i zależna jest od
specyfiki pola. Gdybyśmy np. mieli w całej pustej czasoprzestrzeni tylko jedno źródło pola
o masie M i ładunku Q (np. taką sobie jedną z wielu cząstek elementarnych zwaną mionem
i oznaczaną jako μ+ o masie mμ=1,8*10-28[kg]=0,11*mp=207*me czyli pośrednią cząstkę
pomiędzy protonem mp a elektronem me co do masy lecz o ładunku identycznym z protonem
e+=1,6*10-19[C]) to byłby on czyli mion twórcą pola grawitacyjnego ok. 90 % „słabszego” niż
proton ale ok. 20700% „silniejszego” od grawitacji elektronu, natomiast pola elektryczne co
do wartości wszystkich tych cząstek byłyby identyczne. Pole tak grawitacyjne jak
i elektryczne pojedynczego mionu w pustej czasoprzestrzeni wyłyby o praktycznym zasięgu
do samej nawet matematycznej nieskończoności. Niestety tak dobrze nie ma bo
z pojedynczym dodatnim mionem czasoprzestrzeń już nie jest pusta, mógł się znaleźć mion
mogą i inne cząstki. Zachowanie układu dwóch cząstek zależy od tego jaka będzie ta druga
a możliwości jest „od groma” może nawet i „od groma i ciut, ciut”.
Rozważmy tylko kilka z nich:
1. mion μ+ spotyka cząstki obojętne elektrycznie oddziałując tylko grawitacyjnie czyli po
prostu mają się ku sobie:
 przez neutron o masie większej mn=1,674*10-27[kg]=8,9mμ zostanie przyciągnięty, gdyż
neutron jest „silniejszym” źródłem grawitacji, choć i sam neutron trochę się przysunie
do mionu, po czym odbiją się sprężyście od siebie aż do zatrzymania i znowu
grawitacyjne ściąganie, sprężysta odbicie itd.
 drugi bezładunkowy mion μ0 o podobnej masie sprawi, że będą się do siebie zbliżać
równoprawnie ze wzrastającym przyspieszeniem i pewnie w końcu odbiją się itd.
 foton o masie spoczynkowej m0=0 lecz w trakcie ruchu z prędkością światła
c≈3*108[m/s] obdarzony masą m(v)=hc/λ przebiegający w pobliżu mionu dozna
odchylenia grawitacyjnego toru w stronę mionu podobnie jak neutrino (też cząstka
o masie spoczynkowej równej zeru ale i masie ruchomej tak bliskiej zeru, że dopiero
w 2004 r przyznano nagrodę Nobla za ich odkrycie i uchwycenie: Dodatki (pozycja 5)).
2. mion μ+ spotyka cząstki o ładunku ujemnym czyli przeciwnym do swojego gdzie
„silne” przyciąganie elektryczne współgra ze „słabym” ściąganiem grawitacji:
 elektron klasyczny czyli negaton utworzy formę, którą można nazwać atomem
mionowym z mionem jako jądrem atomu i elektronem orbitalnym taki „dziwny wodór”
(w rzeczywistości istnieją krótkotrwałe atomy mionowe ale jądro jest klasyczne tzn.
nukleonowe (protony + neutrony) a mion ujemny pełni rolę orbitalnego elektronu).
 swoją antycząstkę o identycznej masie i ładunku przeciwnym czyli mion μ - to już
prawdziwy kataklizm materialny, który można nazwać „tańcem śmierci” : cząstki
okrążają wspólny środek masy, który jest środkiem symetrii ich położeń w każdej chwili
i po spirali Archimedesa zbliżają się do siebie z wzrastającym przyspieszeniem
dośrodkowym; w momencie „zetknięcia” następuje całkowita zamiana materii m
w energię E (E=mc2), która jest wyemitowana w pustą już od materii czasoprzestrzeń
jako 2 kwanty promieniowania (przypuszczalnie 2 kwanty promieniowania γ)
3. mion μ+ spotyka cząstki o ładunku dodatnim czyli zgodnym ze swoim gdzie „silne”
odpychanie elektryczne przeciwdziała skutecznie „słabemu” ściąganiem grawitacji:
 identyczny mion μ+, w każdej chwili odpychanie elektryczne przeważa nad
przyciąganiem grawitacyjnym, czyli będzie to ciągłe oddalanie się od siebie ze ciągle
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malejącym przyspieszeniem w granicy będzie to oddalanie się ruchem jednostajnym,
chyba że wcześniej skończy się czasoprzestrzeń.
 każda inna cząstka dodatnia (chyba żeby miała masę ponad 1040 razy większą co
powodowałoby przewagę grawitacji nad odpychaniem elektrostatycznym i połączenia
cząstek w jedną o ładunku 2e i masie 2mμ (w podobny sposób powstawały gwiazdy)
powodowałaby oddalanie się cząstek od siebie z malejącym przyspieszeniem, przy
czym środek masy pozostaje w spoczynku. Ale jak to sprawdzić skoro są tylko 2 cząstki
i nie ma na czym „oprzeć” układ odniesienia.
Tyle dywagacji teoretycznych. Dla atomu o rozmiarach rzędu 10-11 „nieskończoność
fizyczna” to wielkość rzędu 10-9[m], gdzie pole jest już 104 razy słabsze niż w pobliżu źródła
– atomu; dla planety typu Ziemia to odległości międzyplanetarne (rzędu 1AU (Astronomical
Unit)≈150000000[km] czyli średniej odległości Słońce - Ziemia); dla gwiazd odległości
międzygwiazdowe w Galaktyce (lata świetlne); dla galaktyk odległości międzygalaktyczne
w Kosmosie (miliony lat świetlnych).
Jeżeli w tak rozumianą nieskończoność chcemy przenieść obiekt z punktu odległego
o rA od źródła to analizując doświadczalną formułę pracy:
1 1
WAB  G  M  m      E pA  E pB możemy zapisać, że jeżeli rB→∞ (dąży do
 rA rB 
nieskończoności) to (1/rB)→0 i ostatni składnik w nawiasie formuły pracy i uzyskujemy
GM m
energię potencjalną danego punktu A pola: E pA 
. Energię punktu „realnie
rA
fizycznie nieskończonego” przyjmuje się umownie równą zeru E∞=0, bo jak w poprzednich
rozważaniach wykazaliśmy w pustej czasoprzestrzeni takiej możliwości aby energia
potencjalna była równa zeru po prostu nie ma.
Fizyczna reprezentacja natężenia i potencjału to po prostu:
w przypadku natężenia siła grawitacji działająca na jednostkową masę lub elektryczna siła
kulomba działająca na jednostkowy ładunek.
w przypadku potencjału to praca wyniesienia jednostkowej masy z danego punktu pola do
nieskończoności (tej fizycznej) (można wyznaczyć pracę wyniesienia satelity o masie
m[jednostek masy czyli kg]) dla pola elektrycznego to praca wyniesienia jednostkowego
ładunku także do nieskończoności fizycznej (np. energi jonizacji atomu wodoru wynosi
13,6[eV=1e*1[V=J/C]).
Reasumując trzeba powiedzieć, że najczęściej wykorzystywane do opisu dwóch źródeł to
wektory sił (Fg, Fe) i skalary prac (WA→B) i energii (Epg, Epe) oraz dla pojedynczego źródła to
wektor natężenia (γ, E) (dla elektrostatyki dodatkowo wektor indukcji elektrycznej D) oraz
skalar potencjału (Vg, Ve, ΔVe = | VA – VB | = U (napięcie elektryczne)).
=> do Spisu treści

To pojęcia związane z teorią lotów kosmicznych tych obecnych międzyplanetarnych
i tych przyszłych międzygwiezdnych, międzygalaktycznych czy międzykosmicznych o ile
istnieją inne od naszego Wszechświaty (Kosmosy). Można wyróżnić kilka prędkości
kosmicznych znakowanych najczęściej notacją rzymską:
pierwsza prędkość kosmiczna vI (bezwładnościowego lotu orbitalnego wokół Ziemi
o masie M i promieniu R tuż przy jej powierzchni ale poza atmosferą), gdzie siła grawitacji
Fg jest jedyną siłą dośrodkową Fd, czyli: Fg = Fd a po wstawieniu wielkości fizycznych
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G  M     v1
mamy:
, gdzie μ to masa satelity. Po przekształceniach otrzymujemy

R
R2
GM
km
dla orbity wokół Ziemi  .
vI 
 7,9
R
s
druga prędkość kosmiczna vII ucieczki z powierzchni Ziemi czyli lotów
międzyplanetarnych: vII = 11,2[km/s] (wyprowadzenie z zasady zachowania energii).
trzecia prędkość kosmiczna vIII ucieczki z Układu Słonecznego, czyli lotów
międzygwiezdnych: vIII=16,7[km/s].
czwarta prędkość kosmiczna vIV ucieczki z naszej Galaktyki czyli lotów
międzygalaktycznych ale w obrębie gromady około 200 galaktyk o nazwie Virgo do której
należy też nasza Galaktyka przez duże G, mylnie nazywana Drogą Mleczną (to tylko jedno
z dwóch jej ramion spiralnych) ; nazwa Virgo to po Polsku panna, dlatego, że
w gwiazdozbiorze Panny widoczna jest większość z tych galaktyk.
piąta prędkość kosmiczna vV czyli ucieczki z lokalnej gromady galaktyk i lutu do innej
gromady np. sąsiedniej widocznej w gwiazdozbiorze Perseusza.
szósta prędkość kosmiczna vVI ucieczki z naszego Kosmosu, ale najpierw trzeba znać jego
granicę a najlepsze jak dotąd narzędzie badawcze ludzkości czyli orbitalny teleskop
Hubala o średnicy zwierciadła 90[cm] pomimo poszukiwania krańców (granic) naszego
Kosmosu po prostu ich nie znalazł.
=> do Spisu treści
2

W historii fizyki dwukrotnie zdarzyły się dwie pary genialnych uczonych, takie że prace
doświadczalne i obserwacyjne jednego pozwoliły na opracowanie spójnej teorii drugiemu.
Jest to przykład indukcyjnego (od szczegółu do ogółu) dojścia do teorii fizycznych. Pierwsza
z tych par to Duńczyk Tycho de Brahe (1546 – 1601) astronom, obserwator i pomiarowiec
położeń planet Niemiec Johannes Kepler (1571 – 1630) matematyk, fizyk i odkrywca praw
ruchu planet co dalej pozwoliło polskiemu astronomowi, biskupowi, lekarzowi i strategowi
wojskowemu Mikołajowi Kopernikowi (19.02.1473 – 24.05.1543) na opracowanie systemu
budowy wszechświata za Słońcem w jego centrum zwanego systemem heliocentrycznym
(Helios w mitologi bóg słońca) a dalej Anglikowi Izaakowi Newtonowi (1643 – 1727) na
opracowanie prawa powszechnego ciążenia (grawitacji).
Druga z par tym razem 2 – ch Anglików Michała Faradaya (1791 – 1867) samouka,
doświadczalnika z prądem i magnetyzmem oraz lorda Jamesa Clerka Maxwella (1831 – 1879)
twórcę elektrodynamiki klasycznej omówiona będzie w dziale Magnetyzm.
Trzy prawa Keplera znakowane najczęściej notacją rzymską ujmują matematycznie
zaobserwowane ruchy planet.
I prawo Keplera: Orbita każdej planety to elipsa, gdzie Słońce jest jednym z dwóch ognisk
tej elipsy.
II prawo Keplera: Promień teoretyczny zw. promieniem wodzącym łączący planetę ze
Słońcem na swojej eliptycznej orbicie w jednakowych przedziałach czasu zakreśla jednakowe
pola powierzchni, przy czym są to pola trójkątów krzywoliniowych (2 boki to 2 rożne
promienie wodzące a trzeci to krzywy odcinek eliptycznego toru planety na początku i końcu
czasu obserwacji): S1(t1) = S2(t2)  ( czyt. wtedy i tylko wtedy) t1 = t2
III prawo Keplera: Kwadraty okresów obiegów T planet są proporcjonalne do trzecich potęg
ich średniej odległości od Słońca.
Dla zrozumienia pierwszych dwóch praw istotnym jest poznanie własności płaskiej krzywej
jaką jest elipsa. Z definicji matematycznej to zbiór punktów P, których suma odległości r1+r2
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od dwóch stałych punktów F1 i F2 zwanych ogniskami jest stała. W oparciu o definicję
działają przyrządy zwane elipsografy (tak jak cyrkiel działa w oparciu o definicję okręgu) ale
także w prostszy sposób można elipsę wykreślić: mianowicie do dwóch szpilek wbitych przez
kartkę w jakieś podłoże przymocowujemy nitkę o długości większej od odległości szpilek
a następnie naciągając ją ołówkiem kreślimy połówkę elipsy, po odwróceniu w identyczny
sposób możemy wykreślić drugą symetryczną z poprzednią połowę elipsy. Na szczęście
każdy edytor graficzny posiada elipsę w standardzie, jednak bez zaznaczonych ognisk.
droga orbitalna we wrześniu
(30 dni) zakreślająca pole S1

promień wodzący r2

punkt elipsy dowolna planeta
układu planetarnego lub księżyc dla
planety w ognisku
promień wodzący r1

punkt P peryhelim planety
lub perygeum Księżyca
(dla Ziemi w styczniu)
prędkość MAKSYMALNA

mała półoś elipsy b
ognisko elipsy F2
wolne lub druga gwiazda w
układzie gwiazd podwójnych

ognisko elipsy F2
gwiazda dla planet lub
planeta dla księżyców

punkt A aphelim planety lub
apogeum Księżyca
(dla Ziemi w czerwcu)
prędkość MINIMALNA

ogniskowa elipsy f

wielka półoś elipsy a

droga orbitalna w kwietniu (30 dni)
zakreślająca pole S2 trójkąta krzywoliniowego

Dla elipsy definiuje się wielkość zwaną mimośrodem i oznaczaną najczęściej przez e:
f
e
! stąd odległość planety od Słońca w peryhelium wynosi a p  a  f , natomiast
a
w aphelium aa  a  f .
Konsekwencją drugiego prawa jest zmienna prędkość orbitalna planety od maksimum
w peryhelium (dla Ziemi a styczniu) do minimum a aphelium (dla Ziemi w czerwcu, średnia
to około 30[km/s]).
Najbardziej istotnym z formalnego punktu widzenia jest III prawo Keplera, które
algebraicznie można zapisać: T2 ≈ r3 . Aby okres obiegu T danej planety był proporcjonalny
do średniego arytmetycznego promienia orbitalnego r = ( r1 + r2 ) / 2 czyli wielkości
o różnych wymiarach to współczynnik proporcjonalności, który jest równy 1 musi być
z określonym mianem dopasowującym różne wielkości fizyczne. Dla pojedynczej planety
 s2  3 3
2
2
można to zapisać: T s  1  3   r m . Najczęściej jednak jest to porównanie dwóch
m 
planet wspólnej gwiazdy lub dwóch księżyców wspólnej planety, wtedy odpadają kłopoty
2
3
T1
r1
współczynnika proporcjonalności i zapis jest bardziej elegancki: 2  3 .
T2
r2
Dla wprawki możesz to sprawdzić dla Ziemi i Jowisza znajdując potrzebne dane.
Z analiz praw Keplera wynika ciekawa reguła opracowana przez dwóch amerykański
astronomów Titiuasa i Bodego dotycząca orbit planet i do chwili obecnej ani nie
potwierdzona ani nie obalona odpowiednią teorią a omówiona w Dodatkach (pozycja 6).
df

!!
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Przypuszczalnie także prawa Keplera posłużyły Newtonowi do sformułowania prawa
grawitacji. Oto przypuszczalne rozumowanie Newtona (nie spadające jabłko jak głosi
powszechne podanie):
1. Newton założył zgodnie z prawdą, że te elipsy to prawie okręgi a siła dośrodkowa Fd musi
być niepoznaką jeszcze siłą oddziaływania Słońce – planeta, którą nazwijmy
z wyprzedzeniem siłą grawitacji Fg.
m  v2
2. Wstawiając mamy: Fg  Fd 
gdzie m – masa planety a r – jej promień orbitalny
r
3. Do w/w zależności wstawiamy III prawo Keplera dla pojedynczej planety: T2=1[s2/m3]r3
i uwzględniając, że prędkość orbitalna jak każda prędkość w ruchu po okręgu to długość
okręgu L=2πr do czasu okresu obiegi T czyli v2 = ( 2πr / T )2 uzyskujemy :
4  2  r 2
4  2  r 2
Fg 

m

T2
r



m

r3
r

  po uproszczeniach  4   2 

m
.
r2

4. Reasumując wydedukował (dedukcja to typ rozumowania odwrotny do indukcyjnego czyli
od ogółu do szczegółu), że siła ta musi być proporcjonalna wprost do masy planety
(satelity) a odwrotnie do kwadratu odległości jej promienia orbitalnego obiegu (ostatni
czynnik powyższego równania).
5. Dalej dedukcyjnie i spekulatywnie pewnie doszedł do wniosku, że także musi zależeć od
masy M źródła (Słońca) oraz wprowadził łączny współczynnik proporcjonalności, który
m
nazwał stałą grawitacji G i prawo grawitacji gotowe: Fg  G  M  2 .
r
=> do Spisu treści

Pod względem elektrycznym wszystkie substancje materialne można podzielić najbardziej
ostro na 2 kategorie:
Przewodniki (ferroelektryki nazwa od żelaza łac. ferrum symbolu Fe) głównie metale zgrupowane
po lewej stronie Układu Okresowego Pierwiastków. Są to pierwiastki o budowie krystalicznej tzn.
tworzące je pierwiastki znajdują się w węzłach przestrzennej struktury o regularnym (choć
różnorodnym) i powtarzalnym kształcie zw. siecią krystaliczną. Różny kształt sieci jest dla
różnych pierwiastków lub ich odmian krystalicznych np. węgiel w postaci grafitu o strukturze
graniastosłupa prawidłowego o podstawie 6 – kąta foremnego lub jako diament o bardzo ciasnej
strukturze ostrosłupa w którym wszystkie ściany to trójkąty równoboczne (czworościan).
Powiązania węzłów - atomów są polem elektromagnetycznym, natomiast elektrony orbitalne
z ostatniej powłoki elektronowej tych atomów zw. powłoką walencyjną (w metalach to 1 lub 2
elektrony walencyjne) są „bardzo słabo” związane z atomami macierzystymi i w rezultacie drgania
zw. termicznymi całej sieci sprawiają, że są one z nich krótkotrwale wybijane poruszając się
całkowicie chaotycznie po całej objętości kryształu tworząc podstrukturę zwaną gazem
elektronowym. Ilość wybijanych elektronów to koncentracja nośników, będąca miara jakości
przewodnictwa elektrycznego metali np. miedź (Cu) jest blisko 2 razy lepszym przewodnikiem niż
glin (aluminium Al) ale obydwa te pierwiastki są znacznie lepszym przewodnikiem niż żelazo (Fe)
czy stal (stop krystaliczny (nie mieszanina): Fe + C(max do 3% masy)). Te same drgania, które
wybijają elektrony stanowią też źródło oporu termicznego. Z reguły nawet dla najlepszych
przewodników jest to rzadziej niż 1 elektron wybijany z atomu; może on krótkotrwale poruszać się
swobodnie po objętości sieci lub także na krótko być wychwyconym przez inny atom i ten cykl
ciągle w przewodniku się powtarza.
Dielektryki zw. izolatorami to niemetale zgrupowane po prawej stronie Układu Okresowego
Pierwiastków; kryształy lub substancje bezpostaciowe (o strukturze nieregularnej) . W nich
elektrony walencyjne (kilka sztuk ale więcej niż w metalach) są „silnie” związane z atomami co
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sprawia niemożność ich wybicia i brak gazu elektronowego elektronów swobodnych. Oczywiście
przez bardzo wysoką temperaturę lub bardzo silne pole elektromagnetyczne można wymusić ruch
nośników i jest to tzw. przebicie izolatora. Pod wpływem pola elektrycznego mogą tylko
nieznacznie przemieszczać się w obrębie atomu co powoduje deformację (spłaszczenie) ich orbit.
To zjawisko nazywa się polaryzacją atomów lub cząsteczek (niektóre z nich jak woda (H2O) są już
trwale polarne) i będzie zilustrowane i krótko omówione poniżej.
Pośrednia pomiędzy poprzednimi dwoma grupa zw. paraelektrykami.
węzeł sieci=>

w polu elektrycznym

przewodnik

ruch elektronów w całym przewodniku
wstronę przeciwną do zewn. pola E0

+

+

+

+

+
Pole wyindukow.
na przewodniku
o wartości E1
równej polu
zewnętrznemu

+

+

+

przesunięcie elektronów
w atomach w stronę przeciwną
do zewn. pola E0

elektron swobodny => atom spolaryzowany =>

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

zewn.
pole el.

E0

Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego o
natężeniu E0 wszystkie elektrony swobodne
przemieszczą się w stronę przeciwną do pola
pozostawiając dodatnie węzły krystaliczne (atomy
z brakującymi elektronami swobodnymi). Ruch ten
będzie trwał dotąd aż wyidukowane nowym
rozkładem ładunków pole E1 o przeciwnym zwrocie
zrównoważy pole zewnętrzne: E1 = - E0 .
Wypadkowe pole elektryczne E w w przewodniku
będzie miało wartość zero: Ew = 0. Tą własność
wykorzystuje się do tzw. ekranowania przewodów,
czyli zabezpieczenia wnętrza przewodnika od
szkodliwych ładunków zewnętrznych.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

w polu elektrycznym

izolator

+

- +

-

-

-

-

-

-

- na
Pole wyindukow.
brzegu izolatora -o
wartości E2
mniejszej od -pola
zewnętrznego

-

-

-

-

Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego o natężeniu E0 wszystkie
elektrony w atomach przemieszczą się w stronę przeciwną do pola, tak że
przez większą część swoich obiegów będą znajdować się po stronie jądra
atomu przeciwnej do pola zewnętrznego. Mechanizm polaryzacji atomu
wyjaśnia rysunek poniżej. Wewnątrz izolatora spolaryzowane atomy
nawzajem kompensują swoje ładunki elektryczne, pozostają tylko nie
skompensowane ładunki na brzegach izolatora dając wyidukowane pole o
natężeniu E2 przeciwnie zwróconym do pola zewnętrznego jednak
o mniejszej od niego wartości. Wypadkowe pole elektryczne Ew w
izolatorze będzie miało wartość: Ew = E0 – E2 > 0 i będzie zwrócone
zgodnie z polem zewnętrznym. Izolator dość mocno osłabia pole
zewnętrzne nie redukując go jak przewodnik co także jest wykorzystane w
kondensatorach jako chwilowych „magazynach energii elektrycznej” oraz
do zabezpieczeń przed przepływem prądu elektrycznego (przepływu
ładunków).

=> do Spisu treści
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Elektrony są odrzucone w stronę
przeciwną do pola (na rysunku w prawo),
natomiast węzły sieci krystalicznej
przemieszczone nieznacznie w stronę
pola (na rysunku w lewo) co z kolei
przemieszcza w tę stronę całą sieć
krystaliczną. Orbity elektronowe zostają
znacznie spłaszczone a środek masy
atomu, który bez pola elektrycznego jest
w środku jądra atomu przemieszcza się
nieco w stronę przeciwną do pola
pozostając dalej wewnątrz jądra atomu.

Polaryzacja dowolnego ośrodka jest opisywana wyznaczoną tylko doświadczalnie stałą
materiałową zwaną przenikalnością elektryczną danego ośrodka i oznaczaną jako ε; dla
próżni oznaczana jako ε0 o wartości: ε0==8,9*10-12 [C2/Nm2]. Dla uproszczenia rozważań
wprowadza się względną (bezwymiarową) przenikalność elektryczną oznaczaną εr, którą
df

definiuje się następująco:  r 


0

!!!

. Jeżeli oddziaływanie elektryczne zachodzi

w ośrodku o przenikalności ε to siła tego oddziaływania wyraża się następująco:
q q
q q
1
1
FC 
 1 2 2 
 1 2 2 .
4  
r
4  0  r
r
Polaryzację ośrodka uwzględnia wektor indukcji elektrostatycznej oznaczany jako D, którego
związek i związek jednostek z wektorem natężenia E jest następujący:


 C2 
 C 
N 
D 2    0 
r  E  .
2 
m 
C 
N m 

Wymiar indukcji elektrycznej [C/m2] narzuca jej interpretację fizyczną, jeżeli w 1[m2]
powierzchni indukuje się w danym ośrodku ładunek 1[C] to indukcja elektrostatyczna ma
wartość 1[C/m2].
dla dielektryków:
εr >> 1 ale z reguły mniejsze od 10
dla paraelektryków: εr ≈ 1
dla ferroelektryków: εr < 1
=> do Spisu treści

Pole elektryczne wytworzone przez jedno źródło oddziałuje na inne źródła – ładunki
znajdujące się w jego skutecznym zasięgu. Może powodować przemieszczenia ładunków
pomiędzy obiektami (wywoływać ich elektryzowanie (z obojętnych w ładunkowe),
zobojętnianie (z ładunkowych w obojętne) lub przeelektryzowanie (z jednego rodzaju
ładunku w przeciwny). Elektryzowanie może być poprzez bezpośrednią wymianę ładunków
(przepływ) przy kontakcie obiektów lub indukcyjne przez wpływ pola elektrycznego.
Wymianę ładunków o obrębie odosobnionego (izolowanego) od otoczenia układu
obiektów formalnie opisuje ZZŁE, która jest jedną z kilku tzw. fundamentalnych zasad
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Przyrody przez duże P (podobnie jak prawo grawitacji), tzn. takich zasad od których nie
stwierdzono żadnego odstępstwa we wszystkich obserwowanych zjawiskach od mikroświata
subatomowego do makroświata całego Kosmosu. Ogólne sformułowanie ZZŁE może być
następujące: „W układzie odosobnionym ładunki mogą ulegać ciągłej przemianie jednak ich
całkowita suma (algebraiczna z uwzględnieniem znaków) pozostaje stała”, czyli mówiąc po
prostu ładunki nie mogą zginąć ani powstać z niczego. Stosując symbolikę matematyczną
można to zapisać następująco:

w ukł odosobn

n

q
i 1

i



const gdzie qi to ładunek dowolnego i –

tego obiektu pośród wszystkich n obiektów całego układu odosobnionego elektrycznie od
otoczenia. Prostym przyrządem do stwierdzenia przemieszczeń ładunków jest elektroskop.
Symulację komputerową jednego z możliwych także doświadczalnie przedstawień ZZŁE
dla początkowo elektrycznie obojętnych dwóch krążków a następnie pocieranych o siebie dla
rozseparowania ładunków na przeciwne można wywołać TUTAJ
(wdepnij i zobacz jak chcesz).
=> do Spisu treści

Aby zrozumieć istotę tego prawa, które jest jednym z kononów elektrodynamiki
klasycznej należy wprowadzić pojęcie strumienia wektora indukcji elektrycznej przez
dowolną powierzchnię.
Kąt wypukły ( 0 – 1800 ) α pomiędzy
wektorami:
- powierzchniowym S
- indukcji D
w danym punkcie powierzchni

Dowolna powierzchnia S rozpięta w polu
elektrostatycznym.
Przypisujemy
jej
wektor
powierzchniowy
określony
następująco:
kierunek prostopadły do powierzchni
zwrot do zewnątrz powierzchni
wypukłej
wartość równa polu tej powierzchni

++++
++++
++++

Ładunek
kulistosymetryczny
Q+
wytwarzający
centralne
pole
elektrostatyczne o natężeniu E i indukcji

D

Mając tak określone: wektor powierzchniowy S i kąt wypukły pomiędzy nim a wektorem
indukcji D możemy zdefiniować strumień Φ wektora indukcji przez powierzchnię:

   df  
 S  D   D  S  D  S  cos  ! , gdzie symbol małego kółeczka jest wykorzystywany do
 
definicji iloczynu skalarnego dwóch wektorów opisanego w dziale Dynamika przy definicji
pracy W wykonanej przez siłę F przy przesunięciu na drodze s. Jest to wielkość o wymiarze
[(C/m2) * m2 = C] identycznym z wymiarem ładunku elektrycznego dlatego bardzo
utrudniona jest jego interpretacja fizyczna. Można ją dokonać właśnie przez analogię do pracy

!!

df 



fizycznej, którą przypomnę definiujemy: W  F  r  F  s  cos  

!!!

, gdzie F to
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działająca siła, Δr to długość wektora przesunięcia, która w ruchu prostoliniowym jest równa
drodze s (w krzywoliniowym nie mniejsza od drogi), zaś α to kąt wypukły pomiędzy
działającą siłą a wywołanym pod jej wpływem przesunięciem. Jeżeli przyjąć przesunięcie
jednostkowe (s=Δr=1[m])to praca co do wartości liczbowej jest równa wartości działającej
siły tylko z innym mianem wielkości (praca W o wymiarze [J] dżul, a siła F o wymiarze [N]
niuton). Przez analogię do pracy i do klasycznego strumienia wody można przyjąć
interpretację strumienia indukcji:
Jeżeli powierzchnia otaczająca ładunek elektryczny ma wartość 1[m2] to przepływa przez nią
strumień indukcji o wartości liczbowej równej wartości ładunku wewnątrz tej powierzchni.
Jest to w zasadzie treść prawa Gaussa, które symbolicznie można zapisać w postaci:
n
   df  
 S  D   D  S  D  S  cos     qi  Qcalkowity
 
i 1

Jeżeliby wewnątrz sfery o powierzchni S=1[m2] znajdowałby się ładunek punktowy 1[C] to
przez tę powierzchnie przepływa strumień o tej samej wartości. Także w przypadku gdyby
sfera byłaby z metalu to po wewnętrznej stronie sfery indukowałby się ładunek 1[C] ale
przeciwnego znaku, natomiast po zewnętrznej ładunek zgodnego znaku także o wartości 1[C].
Powierzchnię sfery wyraża zależność S  4    r 2  1 m2 to jej promień powinien wynosić:

 

r

S
 0,282m czyli nieco ponad 28[cm].
4 

Dla strumienia a także prawa Gaussa istnieją 2 skrajne możliwości:
wektor indukcji prostopadły do powierzchni (równoległy do wektora powierzchniowego)
wtedy strumień przepływający przez powierzchnię jest maksymalny i wynosi:
 S  D  S  cos 00   D  S 1 .
wektor indukcji równoległy do powierzchni (prostopadły do wektora powierzchniowego)
wtedy strumień przepływający przez powierzchnię jest minimalny i wynosi:
 S  D  S  cos 900  D  S  0  0 .
Do praktycznego zastosowania w warunkach szkolnych prawo Gaussa jest dość trudne, bez
znajomości choćby podstaw rachunku całkowego.
=> do Spisu treści

 

Każdy przewodnik i izolator charakteryzuje się pewną ładunkową pojemnością
elektryczną dlatego, że zawsze można zmieścić na nich pewną (większą lub mniejszą) ilość
ładunków elektrycznych. Wyobraźmy sobie doświadczenie, które zresztą można
przeprowadzić a którego ilustrację i omówienie przedstawiono poniżej.
1) Obojętny elektrycznie szkolny
elektroskop
elektryzujemy
dowolnym ładunkiem (+ lub -)
przyjmijmy na rysunku, że jest to
ładunek q+ czyli mamy niedobór
elektronów .

2) Spowoduje to odpływ
elektronów (tylko one mają
możliwość ruchu) z listków –
detektorów
ładunku
i wytworzony
elektryzacją
niedobór
ładunków
elektronowych
rozłoży
się
równomiernie po całej części
detekcyjnej przyrządu. Ponieważ
listki mają identyczny ładunek
dodatni
to
odpychają
się

+++++++

3) Do naelektryzowanego już
przyrządu zbliżamy (powoli)
zapaloną
zapałkę
(lub
zapalniczkę).

4)
Stwierdzamy
powolne
opadanie
listków
(linia
przerywana).
Odsunięcie
zapałki nie powoduje powrotu
listków
do
poprzedniego
rozchylenia.
Kolejne
przybliżanie powoduje dalszy
spadek rozchylenia, aż do
całkowitego
rozładowania.
Dzieje się tak samo niezależnie
od tego jakim znakiem ładunku
był wstępnie naelektryzowany
elektroskop.
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Wyjaśnienie tego zachowania jest następujące:
1. Paląca się zapałka to po prostu reakcja syntezy węglowodorów zawartych w celulozie
(drewienku zapałki) z tlenem atmosferycznym, którą można ogólnie zapisać.
2. Cn H 2n2  O2  CO2  H 2O  en. ciepl Q
oczywiście znając rodzaj spalanego
węglowodoru dla pełnego obrazu reakcji należałoby dobrać odpowiednie współczynniki
określające ilość cząstek użytych w jednym cyklu reakcji.
3. Produktem końcowym reakcji jest wzrost wilgotności i zawartości dwutlenku węgla
w powietrzu i te wysokoenergetyczne cząsteczki stanowią energię cieplną.
4. Płomień zapałki to w/w reakcja w trakcie tworzenia i zawiera dodatnie i ujemne jony
pierwiastków tworzących produkty końcowe reakcji czyli CO2 i H2O oraz swobodne
elektrony, które połączą te pierwiastki w cząsteczki.
5. Elektrony przechodząc z nieskończoności na poziomy atomowe emitują światło i to jest
właśnie płomień.
6. Właśnie te jony lub elektrony powodują zobojętnianie elektroskopu niezależnie od
ładunku jaki na nim się znajduje.
7. Układ z ładunkiem na elektroskopie nie spełnia ZZŁE, gdyż nie jest układem izolowanym
od otoczenia poprzez wpływ ładunków jonów płomienia zapałki na elektroskop.
Innym, ale bardzo istotnym wnioskiem jest wpływ zmian ładunków na elektroskopie na siłę
oddziaływania listków pomiędzy sobą. Siła oddziaływania ma bezpośredni związek
z potencjałem elektrycznym listków. W bardziej skomplikowanych doświadczeniach niż to
można poprzez pomiar wykazać proporcjonalność ładunku Q do wytworzonego przez niego
Q
potencjału elektrycznego V co można skrótowa zapisać:
 const . Ten właśnie
V
współczynnik proporcjonalności oznaczany przez C nazywamy pojemnością elektryczną
przewodnika. Jednostką pojemności jest farad 1[F] = 1[C]/1[V] na cześć Michała Faraday’a.
Jest to bardzo duża jednostka ponieważ nie ma takiego materiału przewodnika ani izolatora,
który przy jednym 1[C] ładunku wytworzyłby potencjał 1[V] dlatego najczęściej stosuje się
jej podwielokrotności: 1[μF] ( mikrofarad ) = 10-6 [F]
1[nF] ( nanofarad ) = 10-9 [F]
1[pF] ( pikofarad ) = 10-12[F] .
=> do Spisu treści

Kondensator płaski to układ dwóch przewodników zwanych okładkami przedzielonych
warstwą izolatora. Symbolicznie można go zilustrować następująco:
1) Podłączenie jednej
z okładek kondensatora do
źródła dodatniego potencjału
zawierającego niedobór
elektronów
2) elektrony z tej okładki
zostają wyciągnięte i
uzyska ona identyczny
potencjał jak źródło do
którego jest podłączona,
wytwarzając pole
elektryczne po obydwu
swoich stronach (na rys
zaznaczono tylko z jednej
strony okładki).

V+(Q+)

V-(Q-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

S

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

U(d)=ΔV

-

3) druga okładka połączona np.
z Ziemią, która jest dużym magazynem
elektronów (może je pobierać i wysyłać
dlatego potencjał Ziemi przyjmuje się
umownie równy zeru). Pole
elektryczne lewej okładki wyciąga z
Ziemi elektrony do chwili wyrównania
się wartości potencjału z lewą okładką.
Pomiędzy okładkami powstaje stałe
wektorowo pole elektryczne E=const
4) izolator pomiędzy okładkami osłabia
(przez indukcję własnego pola (nie
narysowane)) pole wytworzone przez
okładki pozwalając na zgromadzenia
większej ilości ładunków na okładkach.
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Na rysunku wraz z objaśnieniami przedstawiono proces ładowania kondensatora, w praktyce
jest on włączany pomiędzy dowolne (najczęściej pojedyncze ogniwo lub bateria ogniw)
źródło potencjału V+ (jedna okładka) i V- (druga okładka). Po odłączeniu od zasilania ten
przeciwny na okładkach ładunek pozostaje wraz z wytworzonym we wnętrzu polem
jednorodnym. To magazynowanie ładunków jest najczęstszym wykorzystaniem kondensatora.
Jego pojemność elektryczna może być wyrażana dwoma zależnościami (obydwie
weryfikowane doświadczalnie):
w zależności od parametrów fizycznych, która jest równocześnie definicją pojemności
df
Q
kondensatora: C  , gdzie U = ΔV = V+ - V- = 2V to napięci pomiędzy okładkami.
U
wzór roboczy często wykorzystywany w zależności od geometrii kondensatora:
S
C   0   r  , gdzie S to powierzchnia jednej z okładek symetrycznego kondensatora, d
d
ich odległość a εr to względna przenikalność elektryczna materiału izolatora pomiędzy
okładkami.
=> do Spisu treści

W zależności od rodzaju izolatora pomiędzy okładkami kondensatory dzielimy na:
powietrzne (≈ próżniowe), papierowe, ceramiczne (tantalowe (tantal jako jeden z lepszych
izolatorów)), elektrolityczne (izolatorem jest papier nasączony elektrolitem (z reguły
H2SO4+H2O)). W zależności od przeznaczenia dzielimy na stałej i zmiennej pojemności.
Obecnie te ostatnie coraz rzadziej są wykorzystywane w układach strojenia radioodbiorników,
(gdyż praktycznie uniemożliwiały ich programowanie) i wypierane SA przez tzw. diody
pojemnościowe (warikapy gdzie zmienna pojemność złącza półprzewodnikowego p – n może
być łatwo sterowana napięciem elektrycznym, co ułatwia programowanie). Najczęściej
wykorzystuje się następującą symbolikę:
kondensator zwykły

kondensator zmiennej pojemności

=> do Spisu treści
kondensator elektrolityczny

dioda pojemnościowa (warikap)

Kondensatory produkowane seryjnie mają parametry elektryczne i mechaniczne określone
w procesie produkcji w postaci tzw. szeregów pojemnościowych. Przy oznaczeniach stosuje
się pewne skróty np. 2,2 nF pojemności oznacza się 2n2. Przykład wybranych pojemności
szeregu: … 1n, 1n2, 1n8, 2n2, 3n3, 4n7, 5n6, 6n8, 8n2, 10n … i dalej szereg się powtarza
danymi liczbowymi. Jeżeli zachodzi konieczność innej pojemności lub innego napięcia
użytkowania kondensatorów niż przewidziane (aby nie było przebicia izolatora) to występuje
konieczność połączeń kondensatorów w baterie. Wyróżniamy 2 podstawowe typy baterii
kondensatorów: szeregową i równoległą o różnych od siebie własnościach.
W mikroelektronice układów scalonych szczególnie VLSI (very large scale integration tzn.
bardzo dużej skali integracji), przekraczającej dziesiątki tysięcy elementów na mm 3
powierzchni układu scalonego np. procesora, kondensatory są elementami najtrudniej
poddającymi się miniaturyzacji i montowane najczęściej jako elementy zewnętrzne na
płytkach montażowych nazywanych przez informatyków kartami.
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+

V+

V-

-

Cw Q0 U0

=

W baterii szeregowej podłączonej do źródła
o napięciu U0 biegun o potencjale V+ powoduje
W baterii równoległej jedne okładki wszystkich
wyciągnięcie elektronów z okładki połączonej
kondensatorów podłączone są do bieguna
z nim (na rys C1), która naładuje sią dodatnio.
o potencjale V+ a drugie do potencjału V-. Elektrony
Wytworzone przez nią pole powoduje identyczne
są wysysane z okładek przez potencjał V+
przesunięcie z okładki następnej (na rys C2) i tak aż
a dosyłane na okładki przez potencjał V-. Ruch ten
do n-tej okładki. Wszystkie przesunięte ładunki są
trwa do chwili wyrównanie się potencjałów
identyczne stąd podstawowa własność połączenia
okładek. Stąd podstawowa własność połączenia
szeregowego (równość wszystkich ładunków):
równoległego (równość napięć na odbiornikach):
1. Q1 = Q2 = Q3 = … = Qn = Q0 (= ładunkowi źródła)
1. U1 = U2 = U3 = … = Un = U0 (= napięciu źródła )
Druga własność jest trudniejsza do wykazania:
Druga własność jest trudniejsza do wykazania:
2. U1 + U2 + U3 + … + Un = U0 (= całkowi napięciu na 2. Q1 + Q2 + Q3 + … + Qn = Q0 (= całkowitemu
źródle )
ładunkowi źródła)
Cała bateria (szeregowa lub równoległa) może być zastąpiona pojedynczym kondensatorem (zastępczym),
którego pojemność powinna spełniać własności całej baterii. Stosując definicję pojemności (wzór 3.) przez
podstawienia uzyskamy pojemność zastępczą:
a dokładnie to jej
odwrotność. Aby uzyskać pojemność zastępczą
(wypadkową) to jeszcze raz trzeba odwrócić.

Reasumując w baterii równoległej pojemność zastępcza (wypadkowa) to suma prosta
pojemności składowych a w szeregowej to odwrotność sumy odwrotności pojemności
składowych.
Sam zreasumuj w/w dział porównując elektrograwitację
helu i czarnej dziury (Słońce byłoby w tym stanie gdyby miało promień 3[km] przy
obecnej masie). Załóż, że jądrem jest czarna dziura o rozmiarach rzeczywistego jądra tj.
10-15[m] i ładunku +2e. Jak zachowałby się na jej orbicie elektron (porównaj stosunek
Fe/Fg dla obydwu tworów) jeżeli w helu krąży po orbicie 10-11[m].\
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Spis treści rozdziału:
1. Pojęcie pola w fizyce.
2. Wektorowy opis oddziaływań.
2.1. Prawa oddziaływań grawitacyjnych (Newtona) i elektrostatycznych (Coulomba).
2.2. Siły oddziaływań.
2.3. Jednostka ładunku elektrycznego.
2.4. Wektory natężeń pól grawitacyjnych i elektrycznych i wektor indukcji elektrycznej.
2.5. Skalarny opis oddziaływań.
2.6. Praca w polu centralnym.
2.7. Energia i potencjał pól.
2.8. Interpretacja fizyczna natężeń i potencjałów pól.

3. Prędkości kosmiczne.
3.1. Prawa Keplera w ruchu planet.

4. Dielektryk (izolator) w polu elektrycznym.
4.1. Mechanizm polaryzacji atomu.
5. Zjawisko indukcji elektrostatycznej i Zasada Zachowania
Elektrycznego (ZZŁE).
6. Prawo Gaussa.
7. Kondensator i jego pojemność, baterie kondensatorów.
7.1. Pojemność kondensator płaskiego.
7.2. Podział kondensatorów i ich symbole.
7.3. Baterie kondensatorów i ich parametry.

Ładunku

