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Група № : 42 

Урок № : 4 

Тема уроку: Провідники та діелектрики в електричному полі 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про провідники та діелектрики в 

електричному полі 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Провідники - тіла, що мають вільні заряди, які здатні під дією зовнішнього 

електричного поля Е переміщатися по всьому його об'єму. 

Провідниками є метали (провідники першого роду), електроліти - водні 

розчини солей, кислот (провідники другого роду), іонізовані гази. В металах 

вільними зарядами є електрони, в електролітах - позитивні і негативні іони. 

При внесенні металу в електричне поле з напруженістю Е 0 (поле в вакуумі) 

електрони починають рухатися, утворюючи надлишковий негативний заряд 

на поверхні провідника АВ, на поверхні CD - надлишковий позитивний 

заряд, утворений позитивними іонами кристалічної решітки (рис. 4.12). 

Заряди на поверхні провідника створюють всередині нього електричне поле з 

напруженістю Е інд . Так як поле електронів накладається на зовнішнє поле і 

компенсує його, то напруженість усталеного сумарного електричного 

поля Е в обсязі провідника дорівнює нулю: 

 

Діелектрики - тіла, в яких практично відсутні вільні заряди, але містяться 

пов'язані заряди. Діелектриками є, наприклад, скло, слюда, ебоніт, повітря. 

 

Мал. 4.12                                                   Мал. 4.13 



В електричному полі на поверхнях АВ і CD діелектрика з'являються пов'язані 

заряди протилежних знаків (рис. 4.13), які створюють власне електричне 

поле з напруженістю? св . Сумарне поле всередині 

провідника:  

 

Застосування вивчених знань: 

Написати про способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, 

мішане 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

 

Урок № : 5 

Тема уроку: Електрична ємність конденсотора 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про електрична ємність конденсотора 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Подальші досліди з розподілом електрики по поверхні наелектризованого 

провідника, проведені Кулоном та іншими дослідниками, дозволили 

встановити, що рівномірний розподіл електрики має місце тільки на 

правильній кульовій поверхні. У загальному випадку заряд є нерівномірним і 

залежить від форми провідника, будучи більшим в місцях більшої кривизни. 

Відношення кількості електрики на частині поверхні провідника до величини 

цієї поверхні назвали густиною (товщиною) електричного шару. 

Експериментально було встановлено, що електрична густина і електрична 

сила особливо великі в місцях поверхні, які мають найбільшу кривизну, 

особливо на вістрях. 

Величину, що характеризує залежність потенціалу наелектризованого 

провідника від його розмірів, форми й навколишнього середовища, 

називають електроємністю провідника й позначають буквою С. 

Електроємність провідника вимірюється кількістю електрики, яка необхідна 

для підвищення потенціалу цього провідника на одиницю: 

С = q/ϕ. 

mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


За одиницю електроємності в системі СІ приймається 1 фарада (1 Ф). 

Фарадою називається електроємність провідника, якому для підвищення його 

потенціалу на один вольт потрібно надати один кулон електрики. 

Електроємність, що дорівнює 1 Ф, мала б куля радіусом 9·106 км, що в 23 рази 

більше відстані від Землі до Місяця. 

Якщо провідник з'єднати із джерелом електрики певного потенціалу, то 

провідник одержить електричний заряд, що залежить від ємності провідника. 

Його ємність, а, отже, і кількість електрики, якою він заряджається, 

збільшуються, якщо наблизити до нього другий провідник, з'єднаний із 

землею. Конструкція, що складається із двох провідників, розділених 

ізолятором, з електричним полем між ними, усі силові лінії якого починаються 

на одному провіднику, а закінчуються на іншому, була названа електричним 

конденсато ром. При цьому обидва провідника називаються обкладками, а 

ізолююча прокладка – діелектриком. Процес нагромадження зарядів на 

обкладках конденсатора називається його зарядкою. При зарядці на обох 

обкладках накопичуються рівні за величиною й протилежні за знаком заряди. 

Оскільки електричне поле зарядженого конденсатора зосереджене в просторі 

між його обкладками, то електроємність конденсатора не залежить від 

навколишніх тел. 

Електроємність конденсатора вимірюється відношенням кількості електрики 

на одній з обкладок до різниці потенціалів між обкладками: 

С = q/U. 

1 Ф – електроємність такого конденсатора, який може бути заряджений 

кількістю електрики, рівною 1 Кл, до різниці потенціалів між обкладками, що 

дорівнює 1 В. 

Наприклад, електрична ємність плоского конденсатора в системі СІ 

визначається за співвідношенням: 

С = εε0S/d, 

де ε – діелектрична проникність матеріалу, що знаходиться між обкладками 

конденсатора; ε0 – діелектрична проникність вакууму; S – величина площі 

поверхні пластини (меншої, якщо вони не рівні); d – відстань між 

пластинами. 

Якщо обкладки зарядженого конденсатора з'єднати провідником, то заряди 

переходитимуть з однієї обкладки на іншу і нейтралізують один одного. Цей 

процес називається розрядкою конденсатора. Кожен конденсатор 

розрахований на певну напругу. Якщо напруга між обкладками стане дуже 

великою, то розрядка може відбутися і безпосередньо через діелектрик (без 



сполучного провідника), тобто настає пробій діелектрика. Пробитий 

конденсатор до подальшого вживання не придатний. 

Для отримання електроємності потрібної величини конденсатори сполучають 

в батарею. На практиці зустрічається як паралельне, так і послідовне з'єднання 

конденсаторів. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.    Якими дослідами можна довести існування електричного поля? 

2.    Сформулюйте визначення електричного поля. 

3.    Як змінюється дія електричного поля у разі віддалення від електричного 

заряду, який його створює? 

4.    Що називають силовими лініями електричного поля та для чого їх 

використовують? 

 


