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Тема уроку: Основні поняття. Закон Кулона. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні поняття. Закон Кулона. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Закон Кулона — один з основних законів електростатики, який визначає 

величину та напрямок сили взаємодії між двома 

нерухомими[1] точковими зарядами. Експериментально з задовільною 

точністю закон вперше встановив Генрі Кавендіш у 1773. Він 

використовував метод сферичного конденсатора, але не опублікував своїх 

результатів. У 1785 році закон був встановлений Шарлем Кулоном за 

допомогою спеціальних крутильних терезів[2]. 

Визначення 

Електростатична сила взаємодії F12 двох точкових нерухомих зарядів q1 та 

q2 у вакуумі прямо пропорційна добутку абсолютних значень зарядів і 

обернено пропорційна квадрату відстані r12 між ними.  

 

Сила взаємодії направлена вздовж прямої, що з'єднує заряди, причому 

однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються. Сили, що 

визначаються законом Кулона адитивні. 

Для виконання сформульованого закону необхідно, щоб виконувалися такі 

умови: 

1. Точковість зарядів — відстань між зарядженими тілами має бути 

набагато більшою від розмірів тіл. 

2. Нерухомість зарядів. У протилежному випадку потрібно 

враховувати магнітне поле заряду, що рухається[1]. 

3. Закон сформульовано для зарядів у вакуумі. 

Електростатична стала 

Коефіцієнт пропорційності k має назву електростатичної сталої. Він залежить 

від вибору одиниць вимірювання. Так, у Міжнародній системі величин 
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Упродовж тривалого часу основною системою одиниць вимірювання була 

система СГС. Чимало класичної фізичної літератури написано з 

використанням одного з різновидів системи СГС — гаусової системи 

одиниць. У ній одиниця заряду обрана таким чином, що k=1, і закон Кулона 

набирає вигляду:  

 

Аналогічний вигляд закон Кулона має і в атомній системі одиниць, що 

використовується в атомній фізиці та для квантовохімічних розрахунків. 

Закон Кулона в середовищі 

У середовищі сила взаємодії між зарядами зменшується завдяки 

явищу поляризації. Для однорідного ізотропного середовища це зменшення 

пропорційне певній характерній для цього середовища величині, яку 

називають діелектричною сталою або діелектричною проникністю і зазвичай 

позначають . Кулонівська сила в системі СІ має вигляд 

 

Діелектрична стала повітря дуже близька до одиниці, тому в повітрі можна 

використовувати з достатньою точністю формулу для вакууму. 

Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою електричний струм? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 2 

Тема уроку: Основні характеристики електричного поля 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні характеристики 

електричного поля 
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розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

На підставі закону Кулона (2.1) встановлено, що один або декілька зарядів, 

які розташовані будь-яким чином у деякому об’ємі, спричинюють у просторі 

електричне поле. Нерухомі та незмінні у часі електричні заряди, які існують 

в деякій області простору створюють електростатичне поле. Якщо в це поле 

внести пробний точковий заряд , то на нього впливаєсила, яка дорівнює 

рівнодійний усіх сил від кожного з цих зарядів. Необхідно оцінити це поле, 

як поле електричної природи, для цього вводять поняття – напруженість 

електричного поля . 

Тобто напруженість електричного поля – це характеристика силової дії поля 

на пробний точковий заряд , якщо припустити, що внесення його у поле не 

впливає безпосередньо на розташування, зарядів які створюють це поле 

, . (2.4) 

Напруженість електричного поля залежить від середовища, на що вказує 

діелектрична проникність ( ), тобто на границі розподілу середовищ з 

різними значеннями , функція напруженості поля має розрив. Для зручності 

деяких розрахунків доцільно застосовувати іншу характеристику поля 

– вектор електричного зміщення, який також характеризує електричне поле, 

але не залежить безпосередньо від параметра середовища  

. (2.5) 

Із порівняння (2.4) та (2.5) маємо 

. (2.6) 

Формула (2.6) – має назву перше матеріальне рівняння. 

Одиниця вимірювання – , тобто він характеризуєоб’ємну густину 

заряду. 

Сила взаємодії зарядів, а відповідно напруженість електричного поля у 

різних середовищах різна. Це можна пояснити тим, що під впливом 

електричного поля речовина поляризується. Створене в результаті додаткове 

електричне поле накладається на первинне. Тому сумарне електричне поле 

буде відмінним відносно поля у вакуумі. 

Для однорідного лінійного ізотропного середовища (середовища, фізичні 

властивості яких у будь-якій точці однакові в усіх напрямках, 

називають ізотропними) та монохромного поля вектор поляризованості 

речовини дорівнює: 

, (2.7) 

де –діелектрична сприйнятливість. 

За Національним стандартом України ДСТУ 2843 поляризованість – 

векторна величина, якою характеризують ступінь електричної поляризації 

речовини і яку визначають як границю відношення електричного моменту 

певного об’єму речовини до цього об’єму, коли останній прямує до нуля. 



Діелектрична сприйнятливість (за Національним стандартом України ДСТУ 

2843) – це величина, яка характеризує здатність діелектриків (за винятком 

сегнетоелектриків) поляризуватися в електричному полі, що є скалярною для 

ізотропної речовини і яку визначають як відношення модуля 

поляризованості до модуля напруженості електричного поля та тензорною 

для анізотропної речовини. 

Для такого середовища можна записати: 

, (2.8) 

де – абсолютна діелектрична проникність, 

–відносна діелектрична сприйнятливість, 

–відносна діелектрична проникність. 

–діелектрична проникність у вакуумі (електрична стала) 

Застосування вивчених знань: 

1.Що таке робота виходу електронів, що вона характеризує? 

2.Що таке термоелектронна,фотоелектронна, електростатична та вторинна 

електронна емісія? 

 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


