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 WEKTORY

Wektorami nazywamy wielkoÑci, które charakteryzuj� si�

wartoÑci� liczbow�, kierunkiem i zwrotem, a ponadto moóna je

sk»ada� (dodawa�) zgodnie z regu»� równoleg»oboku.

Przyk»ad wielkoÑci maj�cej wartoÑ� liczbow�, kierunek i zwrot, a nie

b�d�cej wektorem

Oznaczenia wektorów:

Liczbowa wartoÑ� wektora   = modu» lub d»ugoÑ�

Oznaczenia modu»u:

Wektory kolinearne - wektory, których kierunki s� do siebie 

równoleg»e (niezaleónie od zwrotu)

Wektory komplanarne - wektory leó�ce w równoleg»ych

p»aszczyznach



W ektory 2

Dodawanie (sk»adanie) i odejmowanie wektorów

a) suma  - metoda równoleg»oboku  lub  metoda wieloboku

Na ogó»:

b) róónica  - róónic� wektorów   i   jest taki wektor , który

dodany  do wektora  daje wektor 

Na ogó»:  

Mnoóenie wektora przez skalar: , 

kierunki wektorów  i  s� zgodne

zwrot: zgodny ze zwrotem  gdy  

przeciwny zwrotowi  gdy 
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Wersor kaódy wektor moóna przedstawi� w postaci  

 - wektor jednostkowy, wersor wektora  

Wersor jest wielkoÑci� bezwymiarow�:   

Rzut wektora na oÑ 

Rzut wektora na oÑ moóe by� dodatni, ujemny lub równy zeru

Wyraóenie wektora przez jego rzuty na osie uk»adu wspó»rz�dnych

Wektor  moóna przedstawi� w postaci liniowej kombinacji wersorów 

i  :    

lub ogólnie: 

  -  sk»adowe wektora 
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Wektor po»oóenia  
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ILOCZYN SKALARNY WEKTORÓW

jeÑli , to 

Iloczyn skalarny jest:

przemienny:   

rozdzielny wzgl�dem dodawania:

 

Iloczyn skalarny wersorów osi kartezja½skiego uk»adu odniesienia

,  - symbol Kroneckera,

ZaleónoÑ� iloczynu skalarnego od sk»adowych

Kombinacja typu   nie zaleóy od wyboru osi, jest

niezmiennikiem (inwariantem)

Ponadto moóna pokaza�, óe
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ILOCZYN WEKTOROWY WEKTORÓW

Iloczynem wektorowym wektorów   jest wektor  dany wzorem

 wersor normalny do p»aszczyzny, w której leó� wektory 

i tworz�cy z tymi wektorami  uk»ad prawoskr�tny

Dwa sposoby zapisu iloczynu wektorowego

Wyraóenie  jest liczbowo równe polu powierzchni

równoleg»oboku rozpi�tego na wektorach 

Wektory  typu  nazywane s� pseudowektorami. PrzejÑcie od

prawoskr�tnego uk»adu wspó»rz�dnych do lewoskr�tnego uk»adu

wspó»rz�dnych powoduje zmian� zwrotu pseudowektorów na przciwne,

natomiast nie zmienia zwrotów wektorów w Ñcis»ym sensie.

Iloczyn wektorowy nie jest przemienny

Iloczyn wektorowy jest rozdzielny wzgl�dem dodawania
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Iloczyny wektorowe wersorów osi uk»adu wspó»rz�dnych

Zapis iloczynu wektorowego w postaci wyznacznika

Iloczyn mieszany (skalarno-wektorowy) wektorów

Wyraóenie  jest równe liczbowo obj�toÑci równoleg»oÑcianu

rozpi�tego na wektorach 

Zachodzi wi�c
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Podwójny iloczyn wektorowy

Wektor  jest prostopad»y do iloczynu , a wi�c jest liniow�

kombinacj� wektorów 

Moóna pokaza�, óe

Pochodna wektora

Rozwaómy wektor  

  - sta»e w czasie wersory osi uk»adu wspó»rz�dnych

 - znane funkcje czasu

Analizuj�c granic� odpowiedniego ilorazu róónicowego otrzymujemy

W fizyce cz�sto stosuje si� kropk� nad liter� symbolizuj�c� wielkoÑ� dla

oznaczenia pochodnej tej wielkoÑci po czasie

Moóna wi�c zapisa�

Dla wektora po»oóenia  poruszaj�cego si� punktu materialnego
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Róóniczka funkcji wektorowej

W szczególnoÑci

Przyrost funkcji wektorowej w ci�gu ma»ego, ale sko½czonego odst�pu

czsu 

Pochodne i róóniczki iloczynów funkcji wektorowych

a) iloczyn funkcji skalarnej i funkcji wektorowej

b) iloczyn dwóch funkcji wektorowych
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Pochodna  wersora

 - pr�dkoÑ� k�towa obracania si� wektora 

Wektor leóy w p»aszczyïnie, w której w danej chwili obraca si�

wektor  i zwrócony jest w t� sam� stron�, w któr� zachodzi obrót.
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FALE SPR�òYSTE (MECHANICZNE)

Fala Przenoszenie si� zaburzenia w oÑrodku, proces

rozchodzenia si� drga½ w oÑrodku.

Fale spr�óyste Fale rozchodz�ce si� w oÑrodkach spr�óystych.

Powstaj� w wyniku chwilowego wychylenia

(zaburzenia) jakiegoÑ elementu oÑrodka z po»oóenia

równowagi, co nast�pnie powoduje jego drgania.

Zaburzenie to wymusza drgania s�siednich

elementów oÑrodka.

Fale mechaniczne przenosz� energi� - w postaci energii potencjalnej (energia

odkszta»cenia oÑrodka) i energii kinetycznej (energia ruchu materii).

Klasyfikacja fal (moóliwa na wiele sposobów)

a) ze wzgl�du na kierunek ruchu cz�stek oÑrodka

- poprzeczne - kierunek odkszta»cenia jest prostopad»y do kierunku

rozchodzenia si� fali,

- pod»uóne - kierunek odkszta»cenia jest równoleg»y do kierunku

rozchodzenia si� fali,

b) ze wzgl�du na rodzaj zaburzenia

- impuls falowy       - powstaje, gdy ïród»em fali jest jednorazowe

zaburzenie,

- fala harmoniczna - jest wytwarzana przez ïród»o wykonuj�ce

drgania harmoniczne; w fali harmonicznej

wszystkie punkty oÑrodka wykonuj� drgania

harmoniczne z róónymi fazami.

c) ze wzgl�du na kszta»t czo»a fali (powierzchni jednakowej fazy)

- p»askie,

- koliste,

- kuliste.
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Podstawowa w»asnoÑ� rozchodzenia si� zaburzenia falowego

Za»óómy, óe dla 

,   s  - wyc h y l e n i e  c z� s t k i  z  p o »oó e n i a

równowagi, - pewna funkcja czasu

 Dla  zaburzenie jest opóïnione o  i odpowiada zaburzeniu w

punkcie  w chwili wczeÑniejszej o , czyli

Równanie fali   - wyraóenie przedstawiaj�ce wychylenie drgaj�cej cz�stki

w funkcji jej wspó»rz�dnych x, y, z i czasu t

Ogólna posta� równania fali w jednym wymiarze   

W przypadku fali harmonicznej

  

Faza fali

  -  pr�dkoÑ� fazowa - pr�dkoÑ� poruszania si� sta»ej fazy
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Równanie fali p»askiej

Fala p»aska   - moóe by� opisana tylko jedn� sk»adow� wektora pr�dkoÑci,

np.   i jedn� wspó»rz�dn� przestrzenn�, np. x

D»ugoÑ� fali   - najmniejsza odleg»oÑ� punktów oÑrodka, dla których

nast�pstwo ruchów jest identyczne

JeÑli ,  to 

Y  Y  Y
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Wektor falowy

Jest to wektor okreÑlony wyraóeniem

, gdzie  jest wektorem jednostkowym zgodnym z

kierunkiem rozchodzenia si� fali.

Y

k   - modu» wektora falowego (liczba falowa)

  

Równanie fali p»askiej rozchodz�cej si� w dowolnym kierunku

Równanie fali p»askiej rozchodz�cej si� w kierunku zgodnym z kierunkiem

wektora falowego  moóna zapisa� jako

 

Jeóeli  opisuje po»oóenie na pewnej

p»aszczyïnie P odleg»ej o  od pocz�tku

uk»adu wspó»rz�dnych, to wtedy , czyli

na tej p»aszczyïnie dla danego t otrzymujemy

sta»� faz� .

 Równanie  jest wi�c równaniem fali p»askiej.
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Równanie falowe

Weïmy równanie dowolnego zaburzenia o charakterze periodycznym, lub

nawet nieperiodycznym (np. pojedynczy impuls)

,

    Y ,

równanie falowe (jednowymiarowe), równanie

róóniczkowe ruchu falowego.

W kartezja½skim uk»adzie wspó»rz�dnych w trzech wymiarach

Operator Laplace’a (laplasjan)

równanie falowe w przestrzeni trójwymiarowej

Jest to równanie róóniczkowe liniowe. Dopuszcza ono moóliwoÑ�

superpozycji: jeÑli  s� rozwi�zaniami tego równania, to równieó

 jest rozwi�zaniem równania falowego.
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Pr�dkoÑ� fal spr�óystych w ciele sta»ym

odkszta»cenie

napr�óenie

Za»oóenie:

Fale pod»uóne  6 n a p r � ó e n i e  j e s t

normalne do czo»a fali.

Prawo Hooke’a E - modu» Younga

,     

   wsp. spr�óystoÑci warstwy      

Równanie ruchu warstwy o gruboÑci 

 - si»a dzia»aj�ca na mas� 

   - g�stoÑ� oÑrodka nieodkszta»conego
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Dla ma»ych  ogólnie moóna napisa�

St�d

Równanie ruchu

6  

równanie ruchu cz�stek oÑrodka jest wi�c

równaniem  falowym, w którym .

pr�dkoÑ� fazowa fal pod»uónych w ciele sta»ym

Moóna pokaza�, óe dla fal poprzecznych

  - modu» sztywnoÑci (modu» spr�óystoÑci

poprzecznej)
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G�stoÑ� energii fali

g�stoÑ� energii kinetycznej

g�stoÑ� energii potencjalnej

G�stoÑ� energii kinetycznej fali pod»uónej

pr�dkoÑ� ruchu cz�stek oÑrodka 

Dla p»askiej fali harmonicznej o równaniu 

G�stoÑ� energii potencjalnej fali pod»uónej
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St�d dla p»askiej fali harmonicznej o równaniu 

Dla fali p»askiej  , a zatem g�stoÑ� energii ca»kowitej

Ðrednia g�stoÑ� energii ruchu falowego

Dla p»askiej fali harmonicznej
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Wektor g�stoÑci strumienia energii fali (wektor Poyntinga-Umowa)

Jest to wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia si� fali i o

d»ugoÑci równej iloÑci energii ca»kowitej przenoszonej przez fal� przez

jednostkow� powierzchni� prostopad»� do kierunku rozchodzenia si� fali w

jednostce czasu.

Dla p»askiej fali harmonicznej

 6   

      6   

Strumie½ energii fali
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Nat�óenie fali

Jest to Ñrednia iloÑ� energii ca»kowitej przenoszonej przez fal� przez

jednostkow� powierzchni� prostopad»� do kierunku rozchodzenia si� fali w

jednostce czasu.

Dla fali biegn�cej o jednej cz�stoÑci

Fala stoj�ca a fala biegn�ca

Fala stoj�ca powstaje w wyniku na»oóenia si� dwóch ci�gów falowych o

jednakowych cz�stoÑciach, jednakowych amplitudach, ale biegn�cych w

przeciwnych kierunkach.

,



Fale spr�óyste 12

Równanie fali emitowanej przez ïród»o punktowe

Jest to fala kolista (cylindryczna) lub fala kulista

r odleg»oÑ� od ïród»a,

moc ïród»a,

boczna powierzchnia walca (fala kolista) albo powierzchnia

kuli (fala kulista), o promieniu r, w centrum których

znajduje si� ïród»o.

Y

Dla fali kolistej (cylindrycznej w warstwie o ma»ej gruboÑci h)

Y  ,      

Dla fali kulistej

Y ,       
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Dyspersja fal

OÑrodek jest dyspersyjny, jeóeli w tym oÑrodku 

Wspó»czynnik dyspersji

dyspersja normalna

brak dyspersji

dyspersja anomalna

Konsekwencje dyspersji fal

Paczka falowa (grupa fal) na»oóenie si� fal niewiele róóni�cych si�

cz�stoÑci� mi�dzy sob�.
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Sk»adanie drga½ równoleg»ych

Mamy dwa drgania sk»adowe

Za»oóymy, óe .  JeÑli tak nie jest to znak (!) moóna

uwzgl�dni� w fazach , np.  

Drganie wypadkowe dane jest równaniem

Z»oóenie dwóch drga½ równoleg»ych  o dowolnych amplitudach moóna

analizowa� uóywaj�c metody wektorowej lub metody wskazów.

Diagram wektorowy

Z twierdzenia kosinusów

,    

JeÑli s� funkcjami czasu to zarówno amplituda A jak i faza  s�

funkcjami czasu. Wyst�puje modulacja amplitudy i fazy (b�dï cz�stoÑci)
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Konsekwencje dyspersji fal, cd

W oÑrodku dyspersyjnym paczka falowa porusza si� z pr�dkoÑci� inn� nió

pr�dkoÑ� fazowa. Weïmy pod uwag� superpozycj� dwóch fal biegn�cych w

tym samym kierunku osi x

Fala wypadkowa

Na podstawie metody wskazów
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Amplituda w paczce falowej przyjmuje sta»� wartoÑ� dla pewnych wartoÑci

xg(t), dla których 

Pr�dkoÑ� grupowa 

Zakres cz�stoÑci w paczce falowej jest ma»y, czyli

,              

   

Zwi�zek pr�dkoÑci grupowej i fazowej

, ,

d - dyspersja oÑrodka
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INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Indukcja

elektromagnetyczna

- Powstawanie pr�du elektrycznego w

zamkni�tym, przewodz�cym obwodzie na

skutek zmiany strumienia indukcji

magnetycznej przez powierzchni� ograniczon�

tym obwodem.

Pr�d indukcyjny - Pr�d powstaj�cy w wyniku indukcji elektro-

magnetycznej.

Si»a

elektromotoryczna

indukcji

- Si»a elektromotoryczna powstaj�ca w obwo-

dzie w wyniku indukcji elektromagnetycznej.

Regu»a Lenza

Pr�d indukcyjny jest zawsze skie-

rowany tak, aby przeciwdzia»a�

przyczynie, która go wywo»uje.
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Si»a elektromotoryczna indukcji, 

UmieÑ�my obwód z przegródk� w

jednorodnym polu magnetycznym

 i wprowadïmy przegródk� w

ruch z pr�dkoÑci� . 

Si»a dzia»aj�ca na kaódy elektron:

Równowaóne dzia»aniu tej si»y pole elektryczne: 

SEM indukowana w obwodzie:

Przyjmujemy, óe  jest dodatnia wtedy, gdy kierunek jej dzia»ania tworzy

z kierunkiem normalnej do p»aszczyzny obwodu uk»ad prawoskr�tny.

 

   (weber)

Zmiana strumienia równa wywo»uje w obwodzie SEM równ� .
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Si»a elektromotoryczna indukcji, w przypadku zmian 

W tym przypadku zmieniaj�ce si� pole magnetyczne wytwarza wirowe pole

elektryczne , ( ). Pod dzia»aniem wirowego pola elektrycznego

noÑniki pr�du doznaj� ruchu i w efekcie powstaje pr�d indukcyjny.

Dla obwodu stanowi�cego pojedynczy zwój:

Dla obwodu sk»adaj�cego si� z wielu zwojów:

- ca»kowity strumie½ magnetyczny.

Zjawisko samoindukcji

Samoidukcja - Powstawanie SEM w obwodzie pod wp»ywem

zmian p»yn�cego  w tym obwodzie pr�du.

Z prawa Biota-Savarta  wynika, óe

pr�d  w obwodzie i wytwarzany przeze½ strumie½ magnetyczny  przez

powierzchni� obwodu s� wzajemnie proporcjonalne

- indukcyjnoÑ� obwodu. IndukcyjnoÑ� obwodu moóe nie by�

sta»a i zaleóe� od  w przypadku, gdy przenikalnoÑ�

magnetyczna oÑrodka, w którym obwód si� znajduje, zaleóy

od nat�óenia pola magnetycznego. Jeóeli obwód jest sztywny

i w jego poblióu nie ma ferromagnetyków, to jego L jest sta»a.
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Zjawisko samoindukcji, cd

(henr)

Przewodnik ma indukcyjnoÑ� 1 H, gdy p»yn�cy w nim pr�d o nat�óeniu

1 A wytwarza zwi�zany z nim ca»kowity strumie½  równy 1 Wb.

IndukcyjnoÑ� solenoidu

Weïmy solenoid o takiej d»ugoÑci, aby moóna by»o go uwaóa� za

niesko½czony. Pole magnetyczne wewn�trz solenoidu: 

Ca»kowity strumie½ magnetyczny zwi�zany z solenoidem:

   - d»ugoÑ� solenoidu,

   - pole przekroju poprzecznego,

  - ca»kowita liczba zwojów,

   - liczba zwojów na jednostk� d»ugoÑci.

   - obj�toÑ� solenoidu.

Si»a elektromotoryczna samoindukcji

JeÑli , to 
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Indukcja wzajemna

Obwody sprz�óone - obwody oddzia»ywuj�ce na siebie poprzez

wytwarzane przez nie strumienie magnetyczne.

Indukcja wzajemna - zjawisko powstawania SEM w jednym z

obwodów sprz�óonych na skutek zmian pr�du

w drugim z nich.

, - indukcyjnoÑci wzajemne obwodów.

WielkoÑ� indukcyjnoÑci wzajemnej zaleóy od kszta»tu, rozmiarów i

wzajemnego po»oóenia obwodów oraz od przenikalnoÑci magnetycznej

oÑrodka otaczaj�cego obwody. W nieobecnoÑci ferromagnetyków zachodzi

.
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Energia pola magnetycznego

Po od»�czeniu ogniwa przez opór R

pop»ynie przez pewien czas stopniowo

zanikaj�cy pr�d, podtrzymywany przez

powstaj�c�  w solenoidzie SEM

samoindukcji. Obliczmy prac� wykonan�

przez ten pr�d.

( )

Pole magnetyczne jest noÑnikiem energii, na której koszt jest wykonywana

praca A. Z polem magnetycznym otaczaj�cym przewodnik z pr�dem

zwi�zana jest energia 

           (Dla kondensatora )

G�stoÑ� energii pola magnetycznego

Dla d»ugiego solenoidu:

,

 - g�stoÑ� energii pola magnetycznego.

 - nat�óenie pola magnetycznego, .
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Obwód z pr�dem o dowolnym kszta»cie w jednorodnym polu magnetycznym

a) Wypadkowa si»a

Si»a wypadkowa dzia»aj�ca na obwód z pr�dem w jednorodnym

polu magnetycznym jest równa zeru.

b) Wypadkowy moment si»y

Wypadkowy moment si»y wzgl�dem dowolnego punktu O:

Wypadkowy moment si»y wzgl�dem punktu O' przesuni�tego

wzgl�dem punktu O o wektor :

       

Wypadkowy moment si»y dzia»aj�cy na obwód z pr�dem w

jednorodnym  polu magnetycznym nie zaleóy od wyboru punktu

wzgl�dem którego jest on obliczany.
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P»aski obwód z pr�dem jednorodnym w polu magnetycznym

   - dodatnia normalna do obwodu (zwi�zana z kierunkiem pr�du w

obwodzie regu»� Ñruby prawoskr�tnej).  

a) Za»óómy .

     - dipolowy moment magnetyczny obwodu z pr�dem.

b)  Za»óómy .

Dla O leó�cego w p»aszczyïnie obwodu:

      

, bo . 

(bo suma przyrostów dowolnej

funkcji na drodze zamkni�tej jest

równa zeru)

JeÑli  wspó»liniowe z , to  wzgl�dem dowolnego punktu.



Pole magnetyczne w próóni 10

P»aski obwód z pr�dem jednorodnym w polu magnetycznym, cd

JeÑli  i  s� równoleg»e, to si»y magnetyczne

dzia»aj�ce na poszczególne odcinki obwodu zmierzaj�

do rozci�gni�cia obwodu z pr�dem, jeÑli  i  s�

antyrównoleg»e, to si»y magnetyczne zmierzaj� do

jego ÑciÑni�cia. W obu tych przypadkach si»y

magnetyczne nie zmierzaj� do obrócenia obwodu ani

do jego przemieszczenia.

c)  Za»óómy dowolny kierunek  wzgl�dem 

Mechaniczna energia potencjalna obwodu z pr�dem w jednorodnym polu

magnetycznym

P»aski obwód z pr�dem w niejednorodnym polu magnetycznym
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Pole magnetyczne obwodu z pr�dem

Obliczmy indukcj� magnetyczn� na osi pr�du ko»owego w odleg»oÑci r

Wektory  i  maj� wspólny kierunek, wi�c  

Dla :

Dla 

Moóna pokaza�, óe dla dowolnego kszta»tu obwodu

p»askiego, w duóych od niego odleg»oÑciach, pole

magnetyczne ma posta� analogiczn� do pola dipola

elektrycznego
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Praca wykonywana przy przemieszczeniu pr�du w polu magnetycznym

   - normalna dodatnia, normalna tworz�ca z kierunkiem pr�du w

obwodzie uk»ad prawoskr�tny.

Dla  (i ruchu pr�ta w prawo):

Dla  (i ruchu pr�ta w prawo):

Ogólnie:
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Praca wykonywana przy przemieszczeniu pr�du w polu magnetycznym, cd;

Praca wykonywana przez si»y magnetyczne nad obwodem równa jest

iloczynowi nat�óenia pr�du i przyrostowi strumienia magnetycznego

przez powierzchni� tego obwodu. Praca ta wykonywana jest nie na

koszt pola magnetycznego, lecz na koszt ïród»a podtrzymuj�cego sta»y

pr�d w obwodzie.

Dywergencja i rotacja pola magnetycznego

Linie wektora  nie maj� pocz�tku, ani ko½ca. St�d wynika twierdzenie

Gaussa dla wektora :

Strumie½ wektora indukcji magnetycznej przez dowoln�

powierzchni� zamkni�t� jest równy zeru.

Tw. Ostrogradskiego-Gaussa   

Pole magnetyczne ma t� w»asnoÑ�, óe jego dywergencja jest

wsz�dzie równa zeru.
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Dywergencja i rotacja pola magnetycznego, cd

Obliczmy cyrkulacj�  wektora  wzd»uó zamkni�tego konturu

znajduj�cego si� w p»aszczyïnie prostopad»ej do pr�du prostego.

a) dla konturu obejmuj�cego pr�d:

b) gdy pr�d nie jest obj�ty konturem:

Pr�d  uwaóa si� za dodatni, gdy jego kierunek zwi�zany jest z kierunkiem

obejÑcia wzd»uó konturu regu»� Ñruby prawoskr�tnej; pr�d o przeciwnym

kierunku przep»ywu jest pr�dem ujemnym.

Wyraóenie  jest poprawne

równieó wtedy, gdy kontur obejmuj�cy

pr�d nie jest p»aski, oraz gdy dla pr�du

p»yn�cego w obwodzie o dowolnym

kszta»cie.
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Dywergencja i rotacja pola magnetycznego, cd

W przypadku konturu obejmuj�cego kilka przewodników z pr�dem:

JeÑli pr�dy p»yn� w ca»ej przestrzeni, w której umieszczony jest kontur:

Twierdzenie Stokesa  

Dla pól w próóni i w nieobecnoÑci zmieniaj�cych si� w czasie pól

elektrycznych i magnetycznych otrzymaliÑmy:

  - dywergencja  jest równa g�stoÑci

»adunku podzielonej przez .

  - rotacja  jest równa zeru.

  - dywergencja  jest równa zeru.

  - rotacja  jest równa g�stoÑci pr�du

pomnoóonej przez 

Poniewaó rotacja wektora  w przypadku pola elektrostatycznego jest

równa zeru, polu elektrostatycznemu moóna przypisa� potencja» skalarny 

( ). Poniewaó rotacja wektora  nie jest w ogólnoÑci równa zeru,

polu magnetycznemu nie moóna przypisa� potencja»u skalarnego. 
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Pole solenoidu

Wektor  wewn�trz solenoidu tworzy z

kierunkiem pr�du p»yn�cego w zwojach uk»ad

prawoskr�tny

Wypadkowe pole w dowolnym punkcie

wewn�trz i na zewn�trz niesko½czenie

d»ugiego solenoidu moóe mie� tylko

kierunek osiowy. (Kaóda para zwojów

usytuowana symetrycznie wzgl�dem

p»aszczyzny prostopad»ej do osi solenoidu

wytwarza w dowolnym punkcie tej

p»aszczyzny indukcj� magnetyczn�

równoleg»� do osi solenoidu).

Pole wewn�trz i na zewn�trz niesko½czenie

d »ugiego solenoidu jest  polem

jednorodnym.
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Pole solenoidu, cd

     - liczba zwojów przypadaj�cych na jednostkow�

d»ugoÑ� solenoidu.

     - g�stoÑ�  l in iowa pr�du op »ywaj�cego Ñcianki

solenoidu.

Pole toroidu
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POLE MAGNETYCZNE W PRÓòNI

Oddzia»ywanie pr�dów

Z doÑwiadczenia wiadomo, óe dwa d»ugie, cienkie przewodniki, w których

p»ynie pr�d, przyci�gaj� si� wzajemnie, jeóeli pr�dy p»yn� w nich w tych

samych kierunkach, i odpychaj� si�, jeóeli pr�dy p»yn� w kierunkach

przeciwnych.

- si»a oddzia»ywania przypadaj�ca na

j e d n os t k�  d »u goÑc i  kaódego  z

przewodników. (Ampère, 1820 r.)

- sta»a magnetyczna

1 amper - Nat�óenie nie zmieniaj�cego si� pr�du, który p»yn�c w

dwóch przewodnikach prostoliniowych o niesko½czonej

d»ugoÑci i zaniedbywalnie ma»ym przekroju w kszta»cie

ko»a, umieszczonych wzgl�dem siebie w odleg»oÑci 1 m w

próóni, wytwarza si»� oddzia»ywania mi�dzy nimi równ�

 na kaódy metr d»ugoÑci tych przewodników.

1 kulomb - »adunek przep»ywaj�cy w ci�gu 1 s przez przekrój przewod-

nika, w którym p»ynie pr�d sta»y o nat�óeniu 1 A.

- pr�dkoÑ� Ñwiat»a w próóni.
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Pole magnetyczne

Oddzia»ywanie pr�dów odbywa si� za poÑrednictwem pola magnetycznego

(Oersted, 1820 r.). Pole magnetyczne ma charakter kierunkowy i st�d

charakteryzowane jest wielkoÑci� wektorow� ( ).

- indukcja magnetyczna.

Pole magnetyczne nie dzia»a na »adunek znajduj�cy si� w spoczynku.

Pole magnetyczne wytwarzane jest przez »adunki b�d�ce w ruchu.

Zasada superpozycji dla pola magnetycznego

Pole  wytwarzane przez kilka poruszaj�cych si� »adunków (pr�dów)

równe jest wektorowej sumie pó»  wytwarzanych przez kaódy

»adunek (pr�d) z osobna:  

Pole poruszaj�cego si� »adunku

Rozwaómy pole magnetyczne wytwarzane w pewnym punkcie P przez

»adunek punktowy q poruszaj�cy si� z pr�dkoÑci� 

Dla 

DoÑwiadczenie pokazuje, óe dla  indukcja magnetyczna poruszaj�cego

si� »adunku wyraóa si� wzorem

     (tesla)
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Pole poruszaj�cego si� »adunku, cd

W przypadku poruszaj�cego si� »adunku pole elektryczne traci swoj�

symetri� sferyczn� i staje si� polem o symetrii

osiowej.

Linie pola elektrycznego swobodnie

poruszaj�cego si� »adunku

Prawo Biota-Savarta

Pole magnetyczne w punkcie  pochodz�ce od

pojedynczego noÑnika pr�du e

 - pr�dkoÑ� chaotycznego ruchu noÑnika,

 - pr�dkoÑ� uporz�dkowanego ruchu noÑnika.

Indukcja magnetyczna, uÑredniona dla wszystkich noÑników »adunku w

elemencie 



Pole magnetyczne w próóni 4

Prawo Biota-Savarta, cd

,      

,      

prawo Biota-Savarta

Pole magnetyczne od pr�du prostego (niesko½czenie d»ugiego cienkiego

przewodu prostoliniowego)

 

,
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Si»a Lorentza

Si»a magnetyczna - si»a dzia»aj�ca na »adunek poruszaj�cy si� w polu

magnetycznym.

Na drodze doÑwiadczalnej ustalono, óe si»a dzia»aj�ca na »adunek

poruszaj�cy si� w polu magnetycznym wyraóa si� wzorem

Si»a magnetyczna jest zawsze prostopad»a do

pr�dkoÑci poruszaj�cej si� cz�stki, a wi�c nie

wykonuje pracy nad cz�stk�. Sta»e pole

magnetyczne nie moóe zmieni� energii

poruszaj�cej si� cz�stki na»adowanej

JeÑli cz�stka znajduje si� jednoczeÑnie w polu elektrycznym i

magnetycznym, to na cz�stk� dzia»a si»a

- si»a Lorentza

Si»a dzia»aj�ca na »adunek  poruszaj�cy si� z pr�dkoÑci�  równoleg»� do

niesko½czenie d»ugiego, prostego przewodu, w którym p»ynie pr�d o

nat�óeniu 
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Si»y dzia»aj�ce mi�dzy dwoma »adunkami jednoimiennymi  i  poru-

szaj�cymi si� po równoleg»ych prostych z pr�dkoÑci�  duóo mniejsz� od c

Si»a magnetyczna jest s»absza od si»y coulombowskiej o czynnik równy

kwadratowi stosunku pr�dkoÑci »adunku do pr�dkoÑci Ñwiat»a w próóni.

Prawo Ampère'a

Znajdïmy wyraóenie na si»� dzia»aj�c� na przewodnik, w którym p»ynie

pr�d, umieszczony w polu magnetycznym. W tych warunkach na kaódy z

noÑników »adunku dzia»a si»a

 - pr�dkoÑ� chaotycznego ruchu noÑnika,

 - pr�dkoÑ� uporz�dkowanego ruchu noÑnika.

Po uÑrednieniu

Si»a dzia»aj�ca na odcinek  przewodnika

,
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Prawo Ampère'a, cd

- g�stoÑ� si»y, si»a dzia»aj�ca na jednostkow�

obj�toÑ� przewodnika.

- prawo Ampère'a

Obliczenie na podstawie prawa Ampère'a si»y oddzia»ywania dwóch

znajduj�cych si� w próóni, niesko½czenie d»ugich pr�dów prostych
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ENERGIA POLA ELEKTRYCZNEGO

Energia przewodnika na»adowanego

Energia przewodnika na»adowanego »adunkiem  jest równa pracy jak�

trzeba wykona�, aby zgromadzi� »adunek  na przewodniku doprowadzaj�c

go w bardzo ma»ych porcjach z niesko½czonoÑci. Doprowadzenie »adunku 

zwi�ksza energi� potencjaln� przewodnika o 

- aktualny potencja» przewodnika.

Energia na»adowanego kondensatora

Energi� na»adowanego kondensatora moóna obliczy� podobnie jak energi�

na»adowanego przewodnika z tym, óe teraz obliczamy prac� przeniesienia

»adunku swobodnego  z jednej ok»adki na drug� 

- aktualna róónica potencja»ów ok»adek.
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Energia pola elektrycznego

Wyraïmy energi� na»adowanego kondensatora p»askiego poprzez nat�óenie

pola elektrycznego mi�dzy ok»adkami

Energi� t� moóna rozumie� jako energi� pola elektrycznego zawartego w

kondensatorze. Jej g�stoÑ� wynosi

W dielektryku izotropowym  i  pokrywaj� si�. Wtedy

- g�stoÑ� energii pola w próóni,

- energia polaryzacji jednostki obj�toÑci dielektryka.

Obliczmy energi� polaryzacji jednostki obj�toÑci dielektryka.
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PRZEWODNIKI W POLU ELEKTRYCZNYM

Poniewaó noÑniki »adunku w przewodnikach mog� si� swobodnie

przemieszcza�, zaistnienie równowagi wymaga spe»nienia nast�puj�cych

warunków:

- wewn�trz przewodnika  ,  ,

- na powierzchni przewodnika  .

W»aÑciwoÑci przewodnika w równowadze:

- powierzchnia przewodnika jest powierzchni� ekwipotencjaln�,

- w óadnym miejscu wewn�trz przewodnika nie mog� pojawi� si�

»adunki nadmiarowe (wynika to z twierdzenia Gaussa),

- »adunek nadmiarowy przewodnika jest rozmieszczony na jego

powierzchni zewn�trznej.

Nat�óenie pola elektrycznego w poblióu powierzchni przewodnika

 - g�stoÑ�  powierzchniowa »adunku

nadmiarowego w danym miejscu

powierzchni przewodnika.

Silne pole elektryczne w poblióu ostrzy moóe powodowa� jonizacj� gazu i

powstawanie „wiatru elektrycznego”.
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Przewodnik w zewn�trznym polu elektrycznym

Pod wp»ywem zewn�trznego pola w

przewodniku powstaj� przeciwnego

znaku - »adunki indukowane.

ºadunki indukowane gromadz� si� na

powierzchni przewodnika.

W warunkach równowagi, w ewentualnych wn�kach wewn�trz przewodnika

pole jest równe zeru (ekranowanie).

PojemnoÑ� elektryczna

Dla przewodnika odosobnionego potencja» w danym punkcie pola jest

proporcjonalny do wielkoÑci zgromadzonego na przewodniku »adunku, a

rozk»ad potencja»u w otoczeniu przewodnika nie zaleóy od wielkoÑci tego

»adunku. 

 - wspó»czynnik proporcjonalnoÑci, pojemnoÑ� elektryczna.

PojemnoÑ� kuli
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Kondensatory

Ze wzgl�du na powstawanie »adunków indukowanych (przewodniki) lub

»adunków zwi�zanych (dielektryki) pojemnoÑ� przewodnika wzrasta, gdy

zblióane s� do niego inne cia»a. Zblióenie do na»adowanego przewodnika

innego cia»a zmniejsza potencja» tego przewodnika.

 - róónica potencja»ów mi�dzy ok»adkami kondensatora.

PojemnoÑ� kondensatora p»askiego

 - przenikalnoÑ� elektryczna oÑrodka wype»niaj�cego wn�trze

kondensatora.

Kondensator cylindryczny

- d»ugoÑ� kondensatora,

 - promienie wewn�trznej i zewn�trznej ok»adki kondensatora.

Kondensator kulisty

 - promienie wewn�trznej i zewn�trznej ok»adki kondensatora.
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POLE ELEKTRYCZNE W DIELEKTRYKACH

Dielektryki - substancje nie przewodz�ce pr�du elektrycznego

(przewodz�ce pr�d elektryczny 1015 do 1020 razy s»abiej

nió przewodniki).

Zachowanie si� dielektryka w zewn�trznym polu elektrycznym w g»ównej

mierze okreÑlone jest momentem dipolowym jego cz�steczek. Poniewaó

elektrony w cz�steczce s� w ci�g»ym ruchu, jej moment dipolowy obliczamy

ze wzoru

 - Ñrednie po»oóenia elektronów lub j�der atomowych w cz�steczce.

Cz�steczki

niepolarne

- cz�steczki symetryczne, takie jak H2, O2, N2. W

nieobecnoÑci zewn�trznego pola elektrycznego nie

maj� w»asnego momentu dipolowego.

Cz�steczki

polarne

- cz�steczki niesymetryczne, takie jak CO, NH, HCl.

W nieobecnoÑci zewn�trznego pola elektrycznego

maj� w»asny moment dipolowy (Ñrodki ci�ókoÑci

»adunków róónych znaków s� przesuni�te wzgl�dem

siebie).  

Cz�steczka niepolarna w zewn�trznym polu elektrycznym

W zewn�trznym polu elektrycznym »adunki przeciwnych znaków w

cz�steczce przesuwaj� si� wzgl�dem siebie. W cz�steczce pojawia si�

indukowany moment dipolowy

 - polaryzowalnoÑ� cz�steczki. 

Cz�steczka niepolarna zachowuje si� w polu elektrycznym jak dipol

spr�óysty.
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Cz�steczka polarna w zewn�trznym polu elektrycznym

- Obrót cz�steczki tak, by jej moment dipolowy ustawi» si� w kierunku

pola.

- WielkoÑ� momentu dipolowego cz�steczki nie ulega zmianie.

Cz�steczka polarna zachowuje si� w polu elektrycznym jak dipol sztywny.

Wektor polaryzacji dielektryka

W nieobecnoÑci zewn�trznego pola elektrycznego sumaryczny moment

dipolowy dielektryka jest równy zeru.

- elektryczne momenty dipolowe cz�steczek niepolarnych s� równe zeru,

- kierunki elektrycznych momentów dipolowych cz�steczek polarnych

s� chaotycznie rozrzucone w przestrzeni.

W obecnoÑci zewn�trznego pola elektrycznego dielektryk polaryzuje si�.

Jego sumaryczny moment dipolowy staje si� róóny od zera.

- elektryczne momenty dipolowe cz�steczek niepolarnych staj� si� róóne

od zera,

- kierunki elektrycznych momentów dipolowych cz�steczek polarnych

przestaj� by� chaotycznie rozrzucone w przestrzeni.

Stan polaryzacji dielektryka okreÑla si� za pomoc� wektora polaryzacji 

(Liczbowo oznacza moment dipolowy

jednostki obj�toÑci dielektryka)
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Zwi�zek wektora polaryzacji dielektryka z nat�óeniem zewn�trznego pola

elektrycznego

W dowolnego rodzaju dielektrykach izotropowych zachodzi zaleónoÑ�

 - podatnoÑ� elektryczna substancji.

 - liczba cz�steczek w jednostce obj�toÑci, 

W dielektrykach zbudowanych z cz�stek polarnych polaryzacji przeciwdzia»a

ruch cieplny cz�steczek. PodatnoÑ� elektryczna takich dielektryków jest

odwrotnie proporcjonalna do temperatury.

Pole wewn�trz dielektryka

ºadunki zwi�zane - »adunki wchodz�ce w sk»ad cz�steczek. W

dielektryku »adunki te wytwarzaj� pole .

ºadunki obce

(swobodne)

- »adunki, które nie wchodz� w sk»ad cz�steczek

oraz »adunki znajduj�ce si� poza dielektrykiem.

W dielektryku »adunki te wytwarzaj� pole .

Pole mikroskopowe w dielektryku jest sum� pól wytwarzanych przez »adunki

zwi�zane i »adunki obce
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Pole wewn�trz dielektryka, cd

Pole  zmienia si� przestrzeni i w czasie. Dlatego makroskopowo pole

charakteryzuje si� jego wartoÑci� uÑrednion� 

(pole makroskopowe)

 

ºadunki zwi�zane, obj�toÑciowe i powierzchniowe

Polaryzacja dielektryka

prowadzi do pojawienia si�

w cienkich warstwach

przypo wie rzc hn io wych

n a d m i a r u  » a d u n k ó w

zwi�zanych jednego znaku.

niepolarny   polarny

W wyniku polaryzacji g�stoÑ� powierzchniowa »adunków zwi�zanych , a

czasami i g�stoÑ� obj�toÑciowa »adunków zwi�zanych  przestaje by�

równa zeru.

Zwi�zek mi�dzy  a 
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ºadunki zwi�zane, obj�toÑciowe i powierzchniowe, cd

W tych wszystkich miejscach, gdzie linie pola wychodz� z dielektryka

( ), na powierzchni pojawiaj� si� zwi�zane »adunki dodatnie, a tam,

gdzie linie pola wchodz� do dielektryka ( ), pojawiaj� si� »adunki

ujemne.

Zwi�zek mi�dzy  a 

Moóna pokaza�, óe »adunek  przechodz�cy w

wyniku polaryzacji przez powierzchni� 

wewn�trz dielektryka wynosi

Obliczmy »adunek nadmiarowy , który powstanie wewn�trz

zamkni�tej powierzchni 

 - strumie½ wektora  przez powierzchni� .

ºadunek  moóna wyrazi� przez jego g�stoÑ� 

Czyli
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Zwi�zek mi�dzy  a , cd

Tw. Ostrogradskiego-Gaussa   

Równanie to powinno by� spe»nione dla dowolnie wybranej obj�toÑci .

St�d wynika równoÑ� funkcji podca»kowych tego równania, czyli, óe

G�stoÑ� »adunków zwi�zanych równa si� dywergencji spolaryzowania

(wektora polaryzacji) , wzi�tej ze znakiem minus.

Obliczmy, jak zaleóy od  i od 

G�stoÑ� »adunków zwi�zanych jest róóna od zera:

- tam, gdzie dielektryk jest niejednorodny ( ),

- tam, gdzie g�stoÑ� »adunków obcych jest róóna od zera ( ).



Pole elektryczne w dielektrykach 7

Wektor indukcji elektrycznej

îród»em pola elektrycznego s� »adunki obce i »adunki zwi�zane

Obliczenia pola  upraszczaj� si�, gdy wprowadzi si� wektor indukcji

elektrycznej  jako wielkoÑ� pomocnicz� okreÑlaj�c� pole, zaleón� tylko od

g�stoÑci  »adunków obcych.

- wektor indukcji elektrycznej (wektor przesuni�cia

elektrycznego)

- przenikalnoÑ� elektryczna oÑrodka.

W dielektrykach anizotropowych wektory  i  nie s� w ogólnoÑci

wspó»liniowe.

Pole wektora  moóna przedstawi� za pomoc� linii przesuni�cia

elektrycznego, których kierunek i g�stoÑ� okreÑla si� tak samo jak dla linii

wektora . Linie przesuni�cia mog� zaczyna� si� i ko½czy� tylko na

»adunkach obcych lub w niesko½czonoÑci.
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Twierdzenie Gaussa dla wektora 

Tw. Ostrogradskiego-Gaussa   

lub 

Strumie½ wektora indukcji elektrycznej przez powierzchni� zamkni�t�

jest równy sumie »adunków obcych obj�tych t� powierzchni�.

Pole elektryczne wewn�trz p»askorównoleg»ej p»yty

Poza dielektrykiem:

,

Wewn�trz dielektryka:

Pole od »adunków powierzchniowych

dielektryka: 

czyli wewn�trz dielektryka

,

G�stoÑ� »adunków powierzchniowych na dielektryku:
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Pole elektryczne wewn�trz p»askorównoleg»ej p»yty, cd

W tym przypadku powierzchnia p»yty

nie  pokrywa si� z powierzchni�

ekwipotencjaln� »adunków obcych i

st�d wektor  pola »adunków

zwi�zanych nie jest równoleg»y do

wektora . St�d wektory  i 

maj� róóne kierunki.

Si»y dzia»aj�ce na »adunek w dielektryku

Jeóeli do pola elektrycznego w próóni wprowadzi� cia»o na»adowane o

rozmiarach na tyle ma»ych, óe zewn�trzne pole w granicach tego cia»a jest

jednorodne, to na cia»o dzia»a si»a

Si»a dzia»aj�ca na na»adowane cia»o w dielektryku nie moóe by�, w ogólnoÑci

obliczona z tego wzoru i jej obliczenie stanowi zwykle doÑ� z»oóone zadanie.

Jedynie w przypadku dielektryków ciek»ych lub gazowych obliczenia

pokazuj�, óe

 - nat�óenie pola elektrycznego w otoczeniu cia»a z

uwzgl�dnieniem polaryzacji dielektryka,

 - si»a zwi�zana z powstaniem napi�� mechanicznych na

granicy dielektryka z cia»em.

W tym przypadku dla oddzia»ywania dwóch »adunków zachodzi
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Pole uk»adu »adunków w duóych odleg»oÑciach

Rozwaómy uk»ad  »adunków , , ..., , rozmieszczonych w obszarze

o liniowych rozmiarach . Za»óómy .

Dla 

Dla  zachodzi   

- potencja» pola »adunku punktowego o »adunku

- potencja» pola dipola o momencie dipolowym

  (elektryczny moment dipolowy

uk»adu »adunków).
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Pole uk»adu »adunków w duóych odleg»oÑciach, cd

Otrzymane wyraóenie przedstawia pierwsze dwa wyrazy rozwini�cia funkcji 

w szereg wed»ug pot�g wielkoÑci . 

Trzeci wyraz  przedstawia pole uk»adu »adunków zwanego kwadrupolem

(multipolem rz�du drugiego), zaÑ czwarty wyraz - pole uk»adu »adunków

zwanego oktupolem (multipolem rz�du trzeciego). Pierwszy wyraz opisuje

wi�c pole monopola (multipola rz�du zerowego), a dipol jest multipolem

rz�du pierwszego.

Kwadrupol i oktupol.

Sumaryczny »adunek i moment dipolowy kwadrupola s� równe zeru.

Kwadrupol wytwarza pole elektryczne duóo s»absze od pola dipola, o

potencjale malej�cym jak .

Sumaryczny »adunek , moment dipolowy i moment kwadrupolowy oktupola

s� równe zeru. Oktupol wytwarza pole elektryczne s»absze od pola

kwadrupola, o potencjale malej�cym jak .

Pole uk»adu »adunków w duóych od niego odleg»oÑciach moóna

przedstawi� jako z»oóenie pól wytwarzanych przez multipole róónych

rz�dów.
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Cyrkulacja i rotacja (wirowoÑ�) pola elektrostatycznego

W przypadku pola elektrostatycznego, jeÑli droga 

od punktu „1”  do punktu „2” jest drog� zamkni�t�,

to , czyli zachodzi

- cyrkulacja wektora nat�óenia pola elektrostatycznego

wzd»uó dowolnego konturu zamkni�tego jest równa

zeru.

- cyrkulacja wektora  wzd»uó konturu .

Twierdzenie Stokesa

Cyrkulacja wektora wzd»uó konturu jest równa ca»ce

rotacji wektora  branej po dowolnej powierzchni 

rozci�gni�tej na konturze .

- rotacja wektora 

- rotacja wektora nat�óenia pola elektrostatycznego jest

w kaódym punkcie pola równa zeru (pole elektro-

statyczne jest polem bezwirowym).
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Twierdzenie Gaussa

Rozwaómy pole »adunku punktowego  i obliczmy strumie½ 

wektora  przez powierzchni� zamkni�t�, która obejmuje ten »adunek.

Strumie½  wektora  przez dowoln�

powierzchni� zamkni�t� okreÑlimy jako liczb�

linii zaczynaj�cych si� na »adunku (dla »adunku

dodatniego) lub liczb� linii ko½cz�cych si� na

»adunku (dla »adunku ujemnego).

 

PokazaliÑmy, juó óe liczba linii si» w dowolnej odleg»oÑci od »adunku jest

zawsze taka sama.

Obliczmy strumie½  w przypadku uk»adu »adunków

Twierdzenie Gaussa

Strumie½ wektora nat�óenia pola elektrycznego przez dowoln�

powierzchni� zamkni�t� równa si� sumie algebraicznej »adunków

obejmowanych przez t� powierzchni�, podzielonej przez .
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Twierdzenie Gaussa w przypadku ci�g»ego rozk»adu »adunków

G�stoÑ� »adunku 

Dywergencja (rozbieónoÑ�) pola elektrycznego

Twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa

Ca»ka wektora  po dowolnej powierzchni

zamkni�tej  jest równa ca»ce dywergencji

wektora  wzi�tej po obj�toÑci  ograniczonej

powierzchni� .

- dywergencja wektora 

Równanie 

powinno by� spe»nione dla dowolnie wybranej obj�toÑci . St�d wynika

równoÑ� funkcji podca»kowych tego równania, czyli, óe

(róóniczkowa posta� twierdzenia Gaussa)

ºadunki s� ïród»ami pola elektrycznego. 
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Obliczanie nat�óenia pól za pomoc� twierdzenia Gaussa

W wielu przypadkach twierdzenie Gaussa

  lub

pozwala obliczy� nat�óenie pola w sposób znacznie prostszy nió wynika to

ze wzoru

W praktycznych zastosowaniach twierdzenia Gaussa, oprócz g�stoÑci

obj�toÑciowej »adunku , uóywamy g�stoÑci powierzchniowej 

oraz g�stoÑci liniowej 

Pole niesko½czonej, równomiernie na»adowanej p»aszczyzny

WartoÑ� nat�óenia pola od niesko½czonej,

równomiernie na»adowanej p»aszczyzny nie zaleóy od

odleg»oÑci od p»aszczyzny.
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Pole sko½czonej, równomiernie na»adowanej p»aszczyzny

W tym przypadku pole opisane jest

wyraóeniem 

wewn� t rz ograniczonego obszaru

zaznaczonego lini� przerywan�.

Pole mi�dzy dwiema równoleg»ymi p»aszczyznami, na»adowanymi róóno-

imiennie

W obszarze mi�dzy p»aszczyznami nat�óenie

pola elektrycznego wynosi 

Pole w tym obszarze jest jednorodne. Na

zewn�trz obszaru ograniczonego p»aszczyz-

nami pole wypadkowe jest równe zeru.

Pole mi�dzy dwiema równoleg»ymi p»aszczyznami o sko½czonych

rozmiarach
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Pole niesko½czenie d»ugiego, na»adowanego cylindra

Wewn�trz cylindra pole nie istnieje.

Pole dwóch wspó»osiowych powierzchni cylindrycznych, na»adowanych z

jednakow� co do wartoÑci, lecz przeciwnego znaku g�stoÑci� liniow�

Wewn�trz cylindra mniejszego i na

zewn�trz cylindra wi�kszego pole nie

istnieje.

Pole na»adowanej powierzchni kulistej o promieniu R

Dla  pole nie istnieje.
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POLE ELEKTRYCZNE W PRÓòNI

ºadunek

elementarny

- nieod»�czna w»asnoÑ� niektórych cz�stek

elementarnych [np.elektronu (-e), protonu (+e)]

e = 1,60@10-19 C (1 C = 1 A @ 1 s)

ºadunek elektryczny zgromadzony w jakiejÑ obj�toÑci podlega kwantowaniu

Zasada zachowania »adunku elektrycznego

Sumaryczny »adunek uk»adu elektrycznie izolowanego nie moóe ulega�

zmianie.

Prawo Coulomba

Si»a oddzia»ywania dwóch nieruchomych »adunków punktowych jest

proporcjonalna do kaódego z »adunków i odwrotnie proporcjonalna do

kwadratu odleg»oÑci mi�dzy nimi.

 

 = 8.85@10-12 - sta»a dielektryczna próóni,
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Pole elektryczne

Pole elektryczne poÑredniczy w oddzia»ywaniu pomi�dzy »adunkami

elektrycznymi pozostaj�cymi w spoczynku.

W celu wykrycia i zbadania pola elektrycznego pos»ugujemy si� »adunkiem

„próbnym”.

Nat�óenie pola

elektrycznego

- stosunek si»y dzia»aj�cej na »adunek próbny w

danym punkcie do wartoÑci tego »adunku.

  - wektor nat�óenia pola elektrycznego.

Jednostka nat�óenia pola elektrycznego ma nazw� wolt na metr i oznaczana

jest przez V/m.

Pole »adunku punktowego

Pole uk»adu »adunków

Zasada superpozycji

Nat�óenie pola uk»adu »adunków równe jest wektorowej sumie nat�óe½

pól, które wytwarza»by kaódy z »adunków uk»adu osobno.
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Graficzne przedstawienie pola elektrycznego za pomoc� linii si»

Pole elektryczne moóna opisa� za pomoc� linii pola

Linie pola (linie , linie si») prowadzi si� tak, by

styczna do tych linii w kaódym punkcie pokrywa»a

si� z kierunkiem wektora .

G�stoÑ� linii si» (liczba linii si» na

jednostk� powierzchni prostopad»ej do

) jest z za»oóenia równa modu»owi

wektora . 

Liczba linii si» w dowolnej odleg»oÑci od »adunku jest zawsze taka sama (nie

zaleóy od odleg»oÑci).

Linie si» zaczynaj� si� lub ko½cz� na »adunku, b�dï zmierzaj� do

niesko½czonoÑci.



Pole elektryczne w próóni 4

Potencja» pola elektrycznego »adunku punktowego 

Rozpatrzmy pole wytwarzane przez nieruchomy »adunek punktowy q. 

Si»a dzia»aj�ca na punktowy »adunek 

(si»a centralna  pole zachowawcze)

W polu zachowawczym moóna okreÑli� energi� potencjaln� 

Obliczmy  i okreÑlmy 

Zwykle zak»adamy ,  czyli, óe  

Przyjmijmy, óe  jest »adunkiem próbnym ( ) i obliczmy potencja»

pola »adunku punktowego

- potencja» pola

Potencja» pola równy jest liczbowo energii potencjalnej, jak� posiada»by w

danym punkcie pola dodatni, jednostkowy »adunek punktowy.
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Potencja» pola wytwarzanego przez uk»ad »adunków punktowych

Obliczmy prac� przesuni�cia »adunku  w polu wytworzonym przez uk»ad 

»adunków punktowych , , ..., .

   

Potencja» pola wytworzonego przez uk»ad »adunków jest równy

algebraicznej sumie potencja»ów wytworzonych przez kaódy »adunek

oddzielnie.

Praca si» pola, jeÑli znany jest potencja»

Za»óómy, óe w polu o potencjale  przemieszczany jest »adunek 

Jeóeli »adunek  z punktu o potencjale  przemieszczany jest do

niesko½czonoÑci, to 

Potencja» jest równy liczbowo pracy, jak� wykonuj� si»y pola przy

przesuni�ciu jednostkowego »adunku dodatniego z danego punktu pola

do  niesko½czonoÑci.
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Jednostka potencja»u

Zwi�zek mi�dzy nat�óeniem pola i potencja»em

Korzystamy ze znanego z mechaniki zwi�zku energii potencjalnej z si»ami

pola

, ,

Pole elektryczne moóna opisa� za pomoc� wektorowej wielkoÑci , lub

równowaónie za pomoc� skalarnej wielkoÑci .

PotencjalnoÑ� pola elektrostatycznego

      

    Pole elektrostatyczne jest polem potencjalnym
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Graficzne przedstawienie pola elektrycznego za pomoc� powierzchni

ekwipotencjalnych

Powierzchnia

ekwipotencjalna

- powierzchnia, której wszystkie punkty maj�

jednakowy potencja». Jej równanie ma posta�

Linie nat�óenia s� prostopad»e do powierzchni

ekwipotencjalnych w dowolnym punkcie pola.

Na rysunkach przyjmuje si�, óe odst�p  mi�dzy s�siednimi

powierzchniami ekwipotencjalnymi dla wszystkich przedstawianych

powierzchni jest sta»y.

Dipol elektryczny

Dipol

elektryczny

- uk»ad dwóch równych co do wartoÑci, lecz przeciwnego

znaku »adunków punktowych,  i , znajduj�cych

si� w odleg»oÑci , która jest duóo mniejsza nió

odleg»oÑ� do punktów, gdzie wyznaczane jest pole tego

uk»adu.
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Potencja» pola dipola elektrycznego

 - moment elektryczny dipola

Potencja» pola dipola maleje z odleg»oÑci� od dipola jak , tj. szybciej

nió potencja» pola »adunku punktowego (malej�cego jak  ).

Nat�óenie pola dipola elektrycznego
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Nat�óenie pola dipola elektrycznego, cd

Linie si» pola dipola.

Nat�óenie pola dipola maleje z

odleg»oÑci� od dipola jak , tj.

szybciej nió nat�óenie pola »adunku

punktowego (malej�cego jak 

).
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Dipol w zewn�trznym jednorodnym polu elektrycznym

Moment pary si»

Energia potencjalna

Dipol w zewn�trznym niejednorodnym polu elektrycznym

Rozpatrzmy dipol znajduj�cy si� w polu niejednorodnym o symetrii osiowej

wzd»uó kierunku .

W niejednorodnym polu elektrycznym

moment si» zewn�trznych dzia»aj�cych

na dipol i energia potencjalna dipola s�

takie same jak w polu jednorodnym

Wypadkowa si»a dzia»aj�ca na dipol nie jest równa zeru.
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Dipol w zewn�trznym niejednorodnym polu elektrycznym, cd

Korzystaj�c z wyraóenia  obliczmy wypadkow� si»� dzia»aj�c�

na dipol

- dla dipol jest wci�gany do obszaru gdzie pole jest silniejsze,

- dla dipol jest wypychany z pola.

Inny przypadek pola niejednorodnego: , , .

W tym przypadku dipol jest wci�gany do pola.
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KINETYKA FIZYCZNA

Kinetyka

fizyczna

- Dziedzina badaj�ca procesy (zjawiska transportu)

zachodz�ce w warunkach braku równowagi

termodynamicznej. S� to procesy nieodwracalne.

W rozwaóaniach ograniczymy si� do niewielkich odst�pstw od stanu

równowagi. Zajmiemy si� trzema zjawiskami transportu:

- dyfuzj�,

- przewodnictwem ciep»a,

- tarciem wewn�trznym (lepkoÑci�).

Strumie½ - WartoÑ� pewnej wielkoÑci fizycznej przenoszonej

przez dan� powierzchni� w jednostce czasu. Jest

to algebraiczna wielkoÑ� skalarna o znaku zaleó-

nym od wyboru dodatniego kierunku.

Kaóde zjawisko transportu jest uwarunkowane wyst�powaniem w przestrzeni

nierównomiernego rozk»adu (gradientu) pewnej wielkoÑci fizycznej  f.

Gradient

funkcji 

- Wektor o sk»adowych  gdzie 

jest skalarn� funkcj� wspó»rz�dnych 

 

Dla uproszczenia za»oóymy, óe wielkoÑ� f, której niejednorodnoÑ� warunkuje

dane zjawisko transportu (koncentracja, temperatura itd.) jest funkcj� tylko

jednej zmiennej z. Gradientem funkcji f b�dziemy nazywa� pochodn� ,

chociaó ÑciÑle mówi�c pochodna  jest rzutem gradientu funkcji f na oÑ

z.
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Dyfuzja

Dyfuzja - Uwarunkowane cieplnym ruchem cz�steczek samorzutne

wyrównywanie si� koncentracji w mieszaninie substancji.

Rozwaómy mieszanin� dwusk»adnikow� gazów o koncentracjach cz�steczek 

i , o sta»ej ca»kowitej koncentracji  (sta»e ciÑnienie, brak

strumieni gazodynamicznych) i o gradientach koncentracji  i .

DoÑwiadczalnie ustalono, óe

(Prawo Ficka)

 - wspó»czynnik dyfuzji, (m2/s).

Po pomnoóeniu przez mas� cz�steczki i-tego rodzaju otrzymujemy prawo

Ficka dla strumienia masy i-tego sk»adnika

 

 - parcjalna g�stoÑ� i-tego sk»adnika
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Przewodnictwo cieplne

JeÑli w pewnym oÑrodku wyst�puje gradient temperatury wzd»uó osi z, to

powstaje strumie½ ciep»a q 

Prawo Fouriera (empiryczne równanie

przewodnictwa cieplnego)

 - wspó»czynnik przewodnictwa cieplnego (przewodnoÑ� cieplna), 

Tarcie wewn�trzne

Modu» si»y tarcia mi�dzy dwoma warstwami cieczy lub gazu 

 - wspó»czynnik lepkoÑci ( ),

- szybkoÑ� zmiany pr�dkoÑci p»ynu w kierunku z (gradient

pr�dkoÑci p»ynu),

- powierzchnia, wzd»uó której dzia»a si»a .

Po skorzystaniu z drugiego prawa Newtona ( ) i uwzgl�dnieniu,

óe p�d p»ynie w kierunku malenia pr�dkoÑci u otrzymujemy

 - p�d przekazywany w jednostce czasu z warstwy do warstwy

przez powierzchni� 
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Ðrednia droga swobodna

Zderze½ cz�steczek nie moóna rozumie� dos»ownie, w sensie zderze½

sztywnych kul, a raczej jako zjawisko wzajemnego oddzia»ywania cz�steczek

na siebie, w wyniku którego cz�steczki zmieniaj� kierunki swych pr�dkoÑci.

- efektywna Ñrednica cz�steczki, odleg»oÑ� Ñrodków

cz�steczek podczas zderzenia

- przekrój czynny cz�steczki

- Ñrednia droga swobodna cz�steczki

- Ñrednia pr�dkoÑ� cz�steczki

- Ñrednia liczba zderze½ cz�steczki w jednostce czasu

Ðrednia droga swobodna jest znacznie wi�ksza od efektywnej Ñrednicy

cz�steczek, wi�c Ñrednia liczba zderze½ cz�steczki ruchomej z nieruchomymi

w jednostce czasu wynosi
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Ðrednia droga swobodna, cd

 (  i  s� statystycznie niezaleóne)

Przyk»adowe obliczenia

Dla d = 2 Å = 2@10-10 m, Vm = 22,4 l (warunki normalne) 8 = 2@10-7 m

= 0,2 :m 

Dla p = 10-3 mm Hg (~10-6 Atm) 8 ~ 10 cm.

Dla p = 10-6 mm Hg 8 ~ 10 m

Dla d = 2 Å = 2@10-10 m, Vm = 22,4 l (warunki normalne),  = 500 m/s,

< = 2,5@109 1/s
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Dyfuzja w gazach

Wyprowadïmy równanie dyfuzji na podstawie teorii kinetyczno-

cz�steczkowej. Przyjmiemy za»oóenia

- cz�steczki maj� zblióone masy ( )

- cz�steczki maj� zblióone przekroje czynne ( )

St�d ( ), 

Liczby cz�steczek przekraczaj�cych

powierzchni� S w jednostce czasu w

kierunku z

Wypadkowy strumie½ cz�steczek sk»adnika „1” przez powierzchni� S

Poniewaó  jest wielkoÑci� ma»�, wi�c

Czyli

Podobnie
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Dyfuzja w gazach, cd

Samodyfuzja 

(autodyfuzja)

- Dyfuzja cz�steczek tylko jednego rodzaju

(moóliwa do zaobserwowania w mieszaninie

izotopów)

Dyfuzja

wzajemna

- Dyfuzja cz�steczek o róónych masach i róónych

przekrojach czynnych.

Wspó»czynnik dyfuzji wzajemnej dla uk»adu dwóch sk»adników

,

Stosuj�c podobne obliczenia jak na poprzedniej stronie moóna na podstawie

teorii kinetyczno-cz�steczkowej wyprowadzi� prawo przewodnictwa

cieplnego i prawo dla tarcia wewn�trznego. W trakcie tych oblicze½ uzyskuje

si� wyraóenia

(wspó»czynnik przewodnictwa cieplnego),

(wspó»czynnik lepkoÑci),

 - g�stoÑ� gazu,  - ciep»o w»aÑciwe gazu (na jednostk� masy).
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TERMODYNAMIKA

Rozwaóanie zjawisk przez termodynamik� opiera si� na sformu»owaniu

ogólnych praw (zasad) o charakterze doÑwiadczalnym. Podstaw�

termodynamiki s� jej dwie zasady:

- pierwsza ustala iloÑciowe zwi�zki przy przekszta»caniu jednych

form energii  w drugie,

- druga warunkuje kierunkowoÑ� zjawisk.

Sformu»owania pierwszej zasady termodynamiki

- IloÑ� ciep»a pobranego przez uk»ad jest zuóywana na wzrost

energii wewn�trznej uk»adu i na wykonanie przez uk»ad pracy nad

zewn�trznymi cia»ami.

,

- Nie jest moóliwe perpetuum mobile pierwszego rodzaju, tzn. nie

moóna zbudowa� okresowo pracuj�cego silnika, który

wykonywa»by wi�ksz� prac� nió iloÑ� energii pobranej z zewn�trz.

Silnik cieplny (silnik pracuj�cy

kosztem pobranego ciep»a)

- cia»o robocze podlega  wielokrotne-

mu procesowi ko»owemu (cyklowi),

- ciÑnienie przy rozpr�óaniu jest

wi�ksze nió przy spr�óaniu,

- zmiana energii wewn�trznej w ci�gu cyklu jest równa zero,

- praca A wykonana przez cia»o robocze w ci�gu cyklu jest równa polu

ograniczonemu przez wykres cyklu
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SprawnoÑ� silnika

cieplnego, 0

- Jest to stosunek pracy A jednego cyklu do

otrzymanego podczas cyklu ciep»a

( )

Maszyna ch»odz�ca

EfektywnoÑ�

Sformu»owania drugiej zasady termodynamiki

- Entropia uk»adu izolowanego nie moóe male�.

Sformu»owanie Clausiusa:

- Niemoóliwe s� procesy, których jedynym nast�pstwem jest

przep»yw ciep»a od cia»a o niószej temperaturze do cia»a o wyószej

temperaturze.

Sformu»owanie Kelvina:

- Niemoóliwe s� procesy, w których jedynym rezultatem jest

pobranie ciep»a od pewnego cia»a i ca»kowita zamiana tego ciep»a

na prac�.

- Niemoóliwe jest perpetuum mobile drugiego rodzaju, tzn.

pracuj�cy okresowo silnik, który pobiera»by ciep»o od jednego

zbiornika i zamienia»by to ciep»o ca»kowicie na prac�.
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Cykl Carnota

Jest to odwracalny cykl, w którym cia»o wymienia ciep»o z dwoma

termostatami o niesko½czonej pojemnoÑci cieplnej i sk»ada si� z dwóch

izoterm (odpowiadaj�cych temperaturom termostatów) i dwóch adiabat.

IloÑ� ciep»a pobranego przez uk»ad w

dowolnym procesie odwracalnym moóna

wyrazi� wzorem

Pole wewn�trz krzywej cyklu na wykresie w zmiennych T, S jest iloÑci�

ciep»a , któr� uk»ad pobiera w ci�gu jednego cyklu.

,
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Twierdzenie Carnota

SprawnoÑ� wszystkich odwracalnych silników pracuj�cych w

identycznych warunkach (tzn. z identycznymi termostatami) jest

jednakowa i okreÑlona temperaturami termostatów.

SprawnoÑ� cyklu nieodwracalnego

Rozwaómy silnik cieplny pracuj�cy mi�dzy tymi samymi termostatami co

odwracalna maszyna Carnota, o cyklu sk»adaj�cym si� z procesów

nieodwracalnych. Przyrost entropii cia»a roboczego w ci�gu jednego cyklu

jest równy zeru. St�d

czyli 

SprawnoÑ� nieodwracalnego cyklu jest zawsze mniejsza od sprawnoÑci cyklu

odwracalnego (cyklu Carnota) pracuj�cego miedzy tymi samymi

termostatami.
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Termodynamiczna skala temperatur

Ze wzgl�du na równanie  gaz doskona»y jest uóywany jako cia»o

termometryczne. Bior�c ciÑnienie jako cech� termomertyczn�, otrzymuje si�

termometr o liniowej skali temperatur, tzw. doskona»ej gazowej skali

temperatur.

Termodynamiczn� skal� temperatur (niezaleón� od wyboru cia»a

termometrycznego) moóna zbudowa� w oparciu o fakt, óe sprawnoÑ� cyklu

odwracalnego nie zaleóy od w»asnoÑci substancji roboczej.

WielkoÑ�  (oraz ) zaleóy tylko od temperatur zbiornika ciep»a i

ch»odnicy.  Zak»adaj�c, óe 

- wspólna dla wszystkich cykli Carno-

ta, uniwersalna funkcja temperatur termostatów

moóna pokaza�, óe 

, - uniwersalna funkcja temperatury.

czyli, óe

,     i  -  wartoÑci funkcji w punktach  i .

Zwi�zek ten leóy u podstaw konstrukcji termodynamicznej skali temperatur.

Po wyskalowaniu wzgl�dem temperatury topnienia lodu i wrzenia wody i

podzieleniu tego  przedzia»u temperatur na 100 równych cz�Ñci otrzymuje si�

skal� temperatur pokrywaj�c� si� z doskona»� gazow� skal� temperatur.
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Entropia jako funkcja parametrów stanu

Dla  zachodzi  oraz .

Entropia gazu doskona»ego

Dla jednoatomowego gazu doskona»ego otrzymaliÑmy 

Korzystaj�c z  i twierdzenia Nernsta wyprowadïmy wzór na

entropi�  jednego mola gazu o dowolnej budowie cz�steczek. Dla

dowolnej iloÑci gazu zachodzi .

,    gdzie 

Po wykorzystaniu otrzymujemy równieó

( )

( )
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Potencja»y termodynamiczne

Potencja»

termodynamiczny

- funkcja stanu, zaleóna od makroskopowych

parametrów uk»adu, której zmiany w wyniku

pewnych przemian s� równe albo pracy

uk»adu, albo otrzymanemu przez uk»ad

ciep»u.

JeÑli  jest potencja»em termodynamicznym (x, y - parametry stanu), to

JeÑli dla przemiany otrzymaliÑmy na przyrost funkcji f wyraóenie typu

 

to moóna twierdzi�, óe  jest wielkoÑci� zaleón� od parametrów  i , przy

czym funkcje  oraz s� pochodnymi cz�stkowymi funkcji

,

Rozwaóymy cztery potencja»y termodynamiczne:

- energi� wewn�trzn� ,

- energi� swobodn� (Helmholtza) ,

- entalpi� ,

- entalpi� swobodn� (potencja» termodynamiczny Gibbsa) .
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Energia wewn�trzna

Dla odwracalnej przemiany mamy

,

St�d

,

Przy braku wymiany ciep»a z otoczeniem ( )

czyli praca w przemianie adiabatycznej jest równa ubytkowi energii

wewn�trznej.

Dla przemian w sta»ej obj�toÑci ( )
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Energia swobodna (energia swobodna Helmholtza, energia Helmholtza)

Ogólnie w dowolnym procesie

 

W procesie izotermicznym

energia swobodna

(T = const)

czyli praca w przemianie izotermicznej jest maksymalnie równa

ubytkowi energii swobodnej cia»a.

,

Energia swobodna w sta»ej temperaturze i sta»ej obj�toÑci

St�d mamy (T = const; V = const)

Samorzutny (nieodwracalny) proces izochoryczno-izotermiczny

sprowadza si� do malenia energii swobodnej cia»a. W stanie

równowagi energia swobodna cia»a jest minimalna.
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Entalpia

W procesie izobarycznym (p = const)

entalpia

W przemianie izobarycznej ciep»o pobrane jest równe przyrostowi

entalpii cia»a.

St�d

,

Dla p = const

Dla p = const entalpia ma takie same w»asnoÑci jak energia wewn�trzna dla

V = const.

Dla V = const
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Entalpia swobodna (termodynamiczny potencja» Gibbsa, energia swobodna

Gibbsa), G

,

Przy sta»ej temperaturze i sta»ym ciÑnieniu

St�d mamy (T = const; p = const)

Samorzutny (nieodwracalny) proces przy sta»ej temperaturze i sta»ym

ciÑnieniu sprowadza si� do malenia entalpii swobodnej cia»a. W stanie

równowagi entalpia swobodna cia»a jest minimalna.
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Obliczenie Spr�dk, cd

- Liczba cz�steczek w i-tej komórce L-przestrzeni

-  jest liczb� sposobów, na które moóna roz»oóy� cz�steczki w

komórkach dla zadanych 

- Logarytmujemy , a nast�pnie stosujemy wzór Stirlinga

- Logarytmujemy wyraóenie na  i obliczamy 

,

,    

- Podstawiamy ten wynik do wyraóenia na 
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Obliczenie entropii jednego mola gazu doskona»ego

PokazaliÑmy, óe dla jednoatomowego gazu doskona»ego

St�d dla jednego mola ( ) gazu doskona»ego

Podstawmy

,

St�d

Wybór rozmiarów komórek  i  wp»ywa jedynie na wartoÑ�

sta»ej addytywnej .

Zwi�zek przyrostu entropii z dNQ

Doprowadzenie ciep»a do gazu w ogólnoÑci zmienia jego obj�toÑ� i

temperatur�.  Zmiany obj�toÑci i temperatury zwi�zane s� ze zmianami

entropii. Dla jednego mola gazu doskona»ego (i procesów odwracalnych)

WielkoÑci ,  i  s� addytywne, wi�c analogiczny zwi�zek zachodzi dla

dowolnej iloÑci gazu
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Zwi�zek przyrostu entropii z dNQ w przypadku dowolnego uk»adu

termodynamicznego

Dla procesów odwracalnych w jednoatomowym gazie doskona»ym (jgd)

otrzymaliÑmy

Pokaóemy, óe wynik ten moóna uogólni� na dowolny uk»ad

termodynamiczny. Za»óómy, óe w sk»ad izolowanego uk»adu (uk) w stanie

równowagi wchodzi jednoatomowy gaz doskona»y oraz poduk»ad (puk)

b�d�cy zbiorem innych cia».

Rozwaómy bardzo ma»� fluktuacj� (jest to proces odwracalny) temperatury

jgd zwi�zan� z przekazaniem do niego ciep»a od poduk»adu. Uk»ad

jest izolowany, wi�c

St�d

Dla procesów odwracalnych w dowolnym uk»adzie termodynamicznym

zachodzi wi�c

(proces odwracalny)
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Zmiany entropii uk»adu w procesach nieodwracalnych

JeÑli iloÑ� ciep»a  jest doprowadzana do uk»adu w procesie

nieodwracalnym, to entropia uk»adu wzrasta zarówno w wyniku dostarczania

ciep»a, jak i w wyniku nieodwracalnoÑci samej przemiany. Wówczas

(proces nieodwracalny)

Podczas przemiany nieodwracalnej temperatura uk»adu nie jest okreÑlona.

Symbol T oznacza tu wi�c temperatur� termostatu, od którego dany uk»ad

pobiera ciep»o . Ogólnie

Entropia a uporz�dkowanie uk»adu

Stan

uporz�dkowany

- Stan, który moóe by� zrealizowany wzgl�dnie

ma»� liczb� sposobów (ma»a liczba

mikrostanów).

Stan

nieuporz�dkowany

- Stan, któremu odpowiada duóa liczba

mikrostanów.

Entropia jest iloÑciow� miar� stopnia cz�steczkowego chaosu w

uk»adzie.

W temperaturze zera bezwzgl�dnego prawdopodobie½stwo termodynamiczne

stanu uk»adu zmierza do jednoÑci.

Twierdzenie Nernsta (trzecia zasada termodynamiki)

JeÑli temperatura cia»a d�óy do zera bezwzgl�dnego, to entropia cia»a

d�óy do zera.
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Rozk»ad Maxwella (rozk»ad pr�dkoÑci cz�stek)

Wprowadïmy L-przestrze½ okreÑlon� przez prostok�tny uk»ad

wspó»rz�dnych , , . Pr�dkoÑci kaódej cz�steczki odpowiada punkt w

L-przestrzeni. W stanie równowagowym g�stoÑ� tych punktów zaleóy od

 (symetria sferyczna ze wzgl�du na jednakowe

uprawnienie wszystkich kierunków), ale w kaódym miejscu pozostaje sta»a

w czasie. 

 - liczba cz�steczek o

pr�dkoÑciach

   - g � s t o Ñ �  p u n k t ó w  w

L-przestrzeni.

 

   

   - funkcja rozk»adu pr�dkoÑci

cz�steczek gazu.
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Znalezienie postaci f(L)

- wzajemnie niezaleóne
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Obliczenie sta»ej A

      

(ca»ka Poissona)

,      

Obliczenie sta»ej "

ZnaleïliÑmy juó, óe

Ze zróóniczkowania wzoru na ca»k� Poissona    
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Funkcje rozk»adu pr�dkoÑci cz�steczek gazu

    (rozk»ad Maxwella)

Ðrednie pr�dkoÑci cz�steczek gazu

   

Pr�dkoÑ� najbardziej prawdopodobna

    

,
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Tlen (M = 32 g/mol, T = 300 K )

Wodór (M = 2 g/mol, T = 300 K )
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Rozk»ad energii kinetycznej cz�steczek

DoÑwiadczalna weryfikacja rozk»adu Maxwella

DoÑwiadczenie Sterna (1920 r.)

Parowanie atomów srebra z powierzchni

rozgrzewanej pr�dem elektrycznym platynowej nici.

Szczelina w cylindrze wewn�trznym powoduje

powstanie w�skiego Ñladu atomów srebra na

cylindrze zewn�trznym.

Po wprawieniu uk»adu w ruch obrotowy pojawia si�

si»a Coriolisa i przesuwa Ñlad na

cylindrze zewn�trznym proporcjonalnie do

pr�dkoÑci.
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DoÑwiadczenie Lammerta (1929 r.)

Gdy tarcze obracaj� si� z pr�dkoÑci�

k�tow� T, uk»ad przepuszcza cz�steczki

o pr�dkoÑci , gdzie jest

k�tem jaki tworz� szczeliny tarcz.

Rozk»ad Boltzmanna

Wzór barometryczny

,  

   - liczba cz�stek w jednostce obj�toÑci

(koncentracja cz�stek)

Rozk»ad Boltzmanna. 

Rozk»ad Boltzmanna jest to rozk»ad koncentracji cz�steczek w dowolnym

potencjalnym polu si», o ile mamy do czynienia ze zbiorem jednakowych

cz�stek poruszaj�cych si� chaotycznym ruchem cieplnym.

Liczba cz�stek w elemencie obj�toÑci 
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Prawo Maxwella-Boltzmanna

         

       

Gdy ca»kowita energia przyjmuje wartoÑci dyskretne E1, E2, ...

 

Makrostany i mikrostany

Makrostan - Stan cia»a makroskopowego (sk»adaj�cego si�

z bardzo duóej liczby cz�steczek) za pomoc�

parametrów makroskopowych (np. obj�toÑ�,

temperatura, ciÑnienie, energia wewn�trzna)

Mikrostan - Stan cia»a makroskopowego za pomoc�

parametrów mikroskopowych, to znaczy tak

dok»adnie, óe znane s� stany wszystkich jego

cz�steczek.

Prawdopodobie½stwo

termodynamiczne

(waga statystyczna)

- Liczba róónych mikrostanów odpowiadaj�ca

danemu ma krostanowi.
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Prawdopodobie½stwo termodynamiczne dla makrostanów odpowiadaj�cych

róónym rozk»adom N cz�stek w dwóch po»owach naczynia.

a) Przypadek N = 4
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b) przypadek dowolnej liczby (N) cz�stek

OkreÑlmy liczb� mikrostanów odpowiadaj�cych makrostanowi, w którym w

lewej po»owie naczynia jest n cz�steczek, a w prawej N - n.  Liczba ta jest

równa liczbie kombinacji po n elementów z N elementów i wynosi

Zestawienie wartoÑci  obliczonych dla N = 24
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Fluktuacje

Fluktuacje

(b»�dzenie

przypadkowe)

- Losowe odchylenia ( ) pewnej wielkoÑci

fizycznej  od wartoÑci Ñredniej 

Ðrednia wartoÑ� fluktuacji jest równa zero.

Ogólnie róóna od zera jest Ñrednia fluktuacja kwadratowa

lub wzgl�dna fluktuacja wielkoÑci 

Gdy jest wielkoÑci� addytywn�, wtedy

- liczba cz�steczek tworz�cych cia»o. 

Dla przypadku czterech cz�stek w dwóch po»owach naczynia

Prawie przez ca»y czas uk»ad znajduje si� w stanach, w których odchylenia

liczby cz�steczek od Ñredniej nie przewyószaj� Ñredniej fluktuacji

kwadratowej.
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Stan równowagi jest stanem o maksymalnym prawdopodobie½stwie

termodynamicznym. Uk»ad pozostaje w tym stanie przez przewaóaj�c� cz�Ñ�

czasu.

Procesy nieodwracalne s� procesami przejÑcia uk»adu ze stanu o bardzo

ma»ym prawdopodobie½stwie termodynamicznym do stanu o duóym

prawdopodobie½stwie termodynamicznym. Proces odwrotny jest skrajnie

nieprawdopodobny.

Entropia

Prawdopodobie½stwo termodynamiczne nie jest wielkoÑci� addytywn�.

Aby to pokaza�, weïmy pod uwag� uk»ad sk»adaj�cy si� z dwóch

praktycznie nie oddzia»ywuj�cych ze sob� poduk»adów. Mamy

, ale równieó 

WielkoÑci� addytywna jest . Jako wielkoÑ� charakteryzuj�c� stan

wprowadza si� wi�c entropi� uk»adu zdefiniowan� jako

(k- sta»a Boltzmanna)

G»ówne w»aÑciwoÑci entropii

1) Entropia uk»adu odizolowanego w wyniku procesów nieodwracalnych

roÑnie (dS > 0). druga zasada termodynamiki

Entropia uk»adu izolowanego moóe jedynie rosn��.

2) Entropia uk»adu w stanie równowagi jest maksymalna.
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Entropia uk»adu nieizolowanego

Znajdïmy zwi�zek przyrostu entropii  z dostarczonym do uk»adu ciep»em

. Weïmy pod uwag� jednoatomowy gaz doskona»y i znajdïmy jego

entropi�  jako funkcj� obj�toÑci i temperatury. 

- stan równowagi,

- brak zewn�trznych si»,

- liczba cz�steczek wynosi N.

Makrostan - okreÑlony przez wartoÑci obj�toÑci i temperatury 

Mikrostan - okreÑlony przez wspó»rz�dne i pr�dkoÑci wszystkich

N cz�steczek.

    - prawdopodobie½stwo termodynamiczne

makrostanu.

Obliczenie Sprz

- Dzielimy obj�toÑ�  na r jednakowych szeÑciennych komórek o

obj�toÑci .  Mamy .  Za»oóymy .

- Rozwaóymy makrostan w którym w poszczególnych komórkach jest

odpowiednio , , ...,  cz�steczek.

- Wewn�trz komórek ustalmy „miejsca”, w których b�dziemy

umieszcza� cz�steczki, realizuj�c ich rozk»ad w komórkach.
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Obliczenie Sprz, cd

- Cz�Ñ� przestrzenn� prawdopodobie½stwa termodynamicznego

rozwaóanego makrostanu moóna zapisa� w postaci

- W stanie równowagi, gdy nie ma zewn�trznych pól si», liczby

cz�steczek w komórkach s� jednakowe i równe . St�d

- Dalsze przekszta»cenia

  (wzór Stirlinga)

Obliczenie Spr�dk

- Dzielimy L-przestrze½ na jednakowe, szeÑcienne komórki o obj�toÑci

, dostatecznie duóej, aby zawiera»a duóo cz�steczek.

- W stanie równowagi g�stoÑ�  punktów obrazuj�cych pr�dkoÑci jest

opisana rozk»adem Maxwella
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FIZYKA STATYSTYCZNA

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobie½stwa

Rozwaómy uk»ad makroskopowy znajduj�cy si� w danym stanie. Za»óómy,

óe pewna charakterystyczna dla uk»adu wielkoÑ�  moóe przyjmowa�

dyskretne wartoÑci

.

Dla otrzymania  wyników dotycz�cych wielkoÑci  moóna uóy� dwóch

procedur:

- wykona�  pomiarów na tym samym uk»adzie, za kaódym razem

przywracaj�c stan pierwotny,

- wykona� po jednym pomiarze na  jednakowych uk»adach w

takim samym stanie.

Zespó» statystyczny - zbiór identycznych uk»adów znajduj�cych

si� w takim samym stanie.

Wzgl�dna cz�stoÑ�

pojawiania si�

wyniku 

- wielkoÑ� 

 - liczba pomiarów o wyniku 

    - liczba uk»adów w

zespole statystycznym

Prawdopodobie½stwo

pojawienia si�

wyniku 

- wielkoÑ�   

Suma prawdopodobie½sw wszystkich

moóliwych wyników pomiaru jest równa

jednoÑci.
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Wynik pomiaru   zdarzenie

Prawdopodobie½stwo sumy (alternatywy) dwóch zdarze½

Prawdopodobie½stwo sumy dwóch zdarze½ jest równe sumie

prawdopodobie½stw tych zdarze½. 

Prawdopodobie½stwo iloczynu (koniunkcji) dwóch zdarze½ niezaleónych 

Jeóeli wartoÑ�  nie zaleóy od wartoÑci , to

Prawdopodobie½stwo jednoczesnego pojawienia si� statystycznie

niezaleónych zdarze½ jest równe iloczynowi prawdopodobie½stw tych

zdarze½.

Ðrednia wyników pomiarów
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Przypadek ci�g»ego widma wartoÑci wyników pomiaru

Uogólnijmy otrzymane wyniki na przypadek, kiedy wielkoÑ�  moóe

przyjmowa� w sposób  ci�g»y wartoÑci rzeczywiste od 0 do 4.

Histogram Funkcja rozk»adu

   - liczba pomiarów, dla których wynik pomiaru jest zawarty

w przedziale od  do .

Pole powierzchni ca»ego histogramu jest równe jednoÑci.

warunek normalizacji prawdopodo-

bie½stwa

np. 
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Cieplny ruch cz�steczek

Rozwaómy ruch cieplny cz�steczek gazu. Zauwaóamy, óe

- wszystkie kierunki ruchu cz�steczek s� jednakowo prawdopodobne,

- pr�dkoÑci cz�steczek maj� róóne wartoÑci,

- pr�dkoÑci cz�steczek s� ograniczone, niezbyt róóni� si� od pewnej

wartoÑci Ñredniej.

Pogl�dowe przedstawienie chaotycznego ruchu

cz�steczek gazu

- punkt A okreÑla kierunek OA,

- liczba moóliwych kierunków w przestrzeni jest

niesko½czenie wielka,

- w danej chwili realizuje si� sko½czona liczba

kierunków, równa liczbie rozpatrywanych

cz�steczek

Prawdopodobie½stwo tego, óe ÑciÑle okreÑlonym kierunku porusza si�

cho�by jedna cz�stka, jest równe zeru. OkreÑlmy liczb� cz�stek maj�cych

kierunki zawarte w pewnym k�cie bry»owym wokó» danego kierunku

We wspó»rz�dnych sferycznych
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Liczba zderze½ cz�stek ze Ñciank� naczynia

Obliczmy liczb� zderze½ cz�steczek w czasie  z elementem powierzchni 

naczynia o obj�toÑci  dla gazu w stanie równowagi.

  - liczba cz�steczek maj�ca pr�dkoÑci

w przedziale od  do  i maj�ca

kierunki pr�dkoÑci wewn�trz k�ta bry»owego 

 - liczba cz�steczek maj�ca pr�dkoÑci w przedziale od  do ,

maj�ca kierunki pr�dkoÑci wewn�trz k�ta bry»owego i docieraj�ca w

czasie  do powierzchni  

Sumowanie po kierunkach

Sumowanie po pr�dkoÑciach

gdzie  - liczba cz�steczek w jednostce obj�toÑci.

- liczba zderze½ z jednostkow� powierzchni�

Ñcianki w jednostce czasu.
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CiÑnienie gazu

W wyniku uderze½ cz�steczek elementowi  Ñcianki naczynia w jednostce

czasu przekazywany jest p�d  równy sile dzia»aj�cej na . Stosunek tej

si»y do wartoÑci  jest ciÑnieniem gazu na Ñciank� naczynia.

( )

Sumowanie po kierunkach

Sumowanie po pr�dkoÑciach

St�d ciÑnienie gazu

Przyjmuj�c, óe masa wszystkich cz�stek jest taka sama, otrzymujemy

    - Ñrednia energia ruchu post�powego cz�steczki.
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Ðrednia energia cz�steczek

.Z zaleónoÑci tej wynika, óe temperatura bezwzgl�dna jest proporcjonalna do

Ñredniej energii kinetycznej ruchu post�powego cz�steczek.  (Sprawdza si�

to w przypadku gazów, natomiast ze wzgl�du na wyst�powanie efektów

kwantowych nie dotyczy to cieczy i cia» sta»ych.)
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Zasada ekwipartycji energii

Wynik  wi�óe si� z prawem ekwipartycji energii (zasad�

równego rozk»adu energii na stopnie swobody cz�steczek). 

Na kaódy rodzaj ruchu  (stopie½ swobody) przypada - Ñrednio - taka

sama energia kinetyczna .

Liczb� stopni swobody uk»adu mechanicznego nazywamy liczb�

niezaleónych wspó»rz�dnych, za pomoc� których moóe by� opisane

po»oóenie uk»adu.

Punkt materialny ma trzy stopnie swobody (do opisu jego po»oóenia w

przestrzeni potrzebne s� trzy wspó»rz�dne)

Bry»a sztywna ma szeÑ� stopni swobody:

  - trzy post�powe (translacyjne), zwi�zane z

opisem po»oóenia Ñrodka masy ( ),

  - trzy obrotowe (rotacyjne), zwi�zane

opisem po»oóenia osi bry»y w przestrzeni

( ).

Uk»ad  punktów materialnych, które nie s� ze sob� sztywno zwi�zane ma 

stopni swobody. Kaóde sztywne wi�zanie mi�dzy dwoma punktami

zmniejsza liczb� stopni swobody o jeden.

Uk»ad dwóch punktów materialnych o sta»ej

wzajemnej odleg»oÑci posiada pi�� stopni

swobody. (Wspó»rz�dne  i 

nie s� ca»kowicie niezaleóne)
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Do opisu po»oóenia uk»adu dwóch punktów

materialnych o sta»ej wzajemnej odleg»oÑci

potrzeba pi�� wspó»rz�dnych, trzy wspó»rz�dne

Ñrodka masy oraz k�ty  i .

Uk»ad dwóch punktów materialnych

po»�czonych wi�zaniem, które nie jest sztywne,

ma szeÑ� stopni swobody

 - trzy translacyjne,

 - dwa rotacyjne,

 - jeden oscylacyjny (drganiowy).

Dla uk»adu  punktów materialnych (przy równowagowych po»oóeniach

punktów nie leó�cych na jednej prostej) liczba oscylacyjnych stopni swobody

wynosi .

Obliczanie Ñredniej energii kinetycznej cz�steczki

 - przy obliczaniu iloÑci stopni swobody cz�steczki atomy traktuje si� jak

punkty materialne,

 - oscylacyjnym stopniom swobody przypisuje si� podwojon� energi�

translacyjnego (lub rotacyjnego) stopnia swobody. (Ruchy post�powe lub

obrotowe zwi�zane s� tylko z energi� kinetyczna, natomiast ruchy

oscylacyjne z energi� kinetyczn� i potencjaln�, których Ñrednie wartoÑci

z osobna wynosz� po ).

 - liczba stopni swobody cz�steczki.
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Energia wewn�trzna i ciep»o w»aÑciwe cz�steczek gazu doskona»ego

,
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ZaleónoÑ� ciep»a w»aÑciwego gazów od temperatury

OtrzymaliÑmy teoretycznie

DoÑwiadczalna zaleónoÑ�  gazu

dwuatomowego od temperatury

Uproszczony schemat rotacyjnych i

o s c y l a c y j n y c h  p o z i o m ó w

energetycznych dla cz�steczki

dwuatomowej
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Równanie stanu gazu doskona»ego

Równanie stanu - równanie wi�ó�ce parametry stanu

Gaz doskona»y - gaz, w którym oddzia»ywania mi�dzycz�steczko-

we s� pomijalnie ma»e. Kaódy gaz rzeczywisty

pod odpowiednio ma»ym ciÑnieniem ma

w»asnoÑci zblióone do gazu doskona»ego.

Stan gazu doskona»ego jest okreÑlony przez trzy parametry:

 - ciÑnienie,  - obj�toÑ�,  - temperatura.

Równanie gazu doskona»ego:

Prawo Avogadra - w warunkach scharakteryzowanych przez te same

parametry  i  mol kaódego gazu zajmuje t�

sam� obj�toÑ�.

Np. w tzw. warunkach normalnych dla jednego mola gazu mamy:

R - uniwersalna sta»a gazowa

Dla dowolnej masy m gazu:
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Równanie stanu gazu doskona»ego c.d.

Wprowadïmy sta»� Boltzmanna:

,  - liczba cz�steczek w masie 

,    -   liczba cz�steczek w jednostce obj�toÑci

Przy ustalonej obj�toÑci ciÑnienie gazu doskona»ego jest wprost

proporcjonalne do temperatury. Z tego wzgl�du gaz doskona»y jest uóywany

jako cia»o termometryczne. Bior�c ciÑnienie jako cech� termomertyczn�,

otrzymuje si� termometr o idealnie liniowej skali temperatur, tzw.

doskona»ej gazowej skali temperatur.

Praktyczne znaczenie ma tzw. empiryczna skala temperatur, zbudowana w

oparciu o zastosowanie równania  dla wodoru. 
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PojemnoÑ� cieplna

PojemnoÑ� cieplna

cia»a, 

- iloÑ� ciep»a potrzebna do tego, aby podwyószy�

temperatur� cia»a o jeden kelwin.

Ciep»o w»aÑciwe, - pojemnoÑ� cieplna jednostki masy substancji

 

Molowe ciep»o

w»aÑciwe, 

- pojemnoÑ� cieplna mola substancji

PojemnoÑ� cieplna w sta»ej obj�toÑci

Przy zmianach temperatury cia»a w sta»ej obj�toÑci cia»o nie pracy nad

otoczeniem ( ) i ca»e ciep»o zamienia si� na wzrost energii

wewn�trznej ( ).

PojemnoÑ� cieplna gazu doskona»ego w sta»ej obj�toÑci

Z doÑwiadcze½ wynika, óe energia wewn�trzna gazu doskona»ego zaleóy

tylko od temperatury. Dla jednego mola gazu moóna napisa�

,  - sta»y wspó»czynnik

St�d   

Dla dowolnej masy  gazu doskona»ego:  
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PojemnoÑ� cieplna przy sta»ym ciÑnieniu

Przy zmianach temperatury cia»a przy sta»ym ciÑnieniu oprócz zmian energii

wewn�trznej wykonywana jest praca ( ).

PojemnoÑ� cieplna gazu doskona»ego przy sta»ym ciÑnieniu

Dla jednego mola gazu doskona»ego mamy

,

Przemiany gazu doskona»ego

SpoÑród wielu moóliwych przemian gazu doskona»ego na wyróónienie

zas»uguj� przemiany, w których - oprócz równania stanu - spe»niony jest

dodatkowy warunek okreÑlaj�cy rodzaj przemiany

Rodzaj przemiany Dodatkowy warunek Równanie stanu

Izobaryczna

Izochoryczna

Izotermiczna

Adiabatyczna
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Równanie adiabaty gazu doskona»ego

Przemiana adiabatyczna jest procesem zachodz�cym bez wymiany ciep»a z

otoczeniem.

,

  (równanie Poissona)

   

Przyk»adem przemiany adiabatycznej moóe by� spr�óanie i rozpr�óanie gazu

przy rozchodzeniu si� w gazie fali dïwi�kowej w odniesieniu do ma»ych

obj�toÑci. 
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Wzór barometryczny

Wzór barometryczny okreÑla zaleónoÑ� ciÑnienia powietrza od wysokoÑci.

Znajdïmy jego posta� analizuj�c w»aÑciwoÑci s»upa gazu zawartego w walcu

o jednostkowej podstawie.

k - g�stoÑ� gazu na wysokoÑci 

W przypadku atmosfery izotermicznej (T = const) w wyniku ca»kowania

otrzymujemy

Wzór barometryczny

Dla powietrza wielkoÑ� M oznacza Ñredni� mas� cz�steczkow�, obliczon� na

podstawie zawartoÑci azotu, tlenu i innych gazów w powietrzu. 



Fizyka cz�steczkowa - wst�p 1

FIZYKA CZ�STECZKOWA I TERMODYNAMIKA

Fizyka statystyczna i termodynamika

Fizyka cz�steczkowa - dzia» fizyki badaj�cy budow� i w»asnoÑci

materii, pos»uguje si� poj�ciami tzw. teorii

kinetyczno-cz�steczkowej (lub inaczej: fizyki

statystycznej). 

Podstawowe za»oóenia

teorii kinetyczno-

cz�steczkowej

- kaóde cia»o sk»ada si� z duóej liczby bardzo

ma»ych cz�stek, które nazywamy

cz�steczkami. Cz�steczki te znajduj� si� w

ci�g»ym chaotycznym ruchu, którego

intensywnoÑ� zaleóy od temperatury. 

Cele teorii kinetyczno-

cz�steczkowej

- zbadanie tych w»asnoÑci cia», które

obserwuje si� bezpoÑrednio w doÑwiadcze-

niach (ciÑnienie, temperatura, itd.)

Metoda teorii

kinetyczno-

cz�steczkowej

- pos»uguje si� metod� statystyczn�: nie Ñledzi

ruchów poszczególnych cz�steczek, a bada

róónego rodzaju wartoÑci Ñrednie, charakte-

ryzuj�ce ruch duóej liczby  cz�steczek

Termodynamika - bada jedynie makroskopowe w»asnoÑci cia»

oraz makroskopowe zjawiska, nie interesuje

si� ich obrazem mikroskopowym. Podstaw�

termodynamiki s� zasady termodynamiki.

Termodynamika i teoria kinetyczno-cz�steczkowa uzupe»niaj� si�

wzajemnie, tworz�c w istocie jedn� ca»oÑ�.
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WielkoÑci stosowane do opisu atomów i cz�steczek

(wzgl�dna) Masa

atomowa,

- stosunek masy atomu danego pierwiastka do

masy 1/12 atomu 12C.

(wzgl�dna) Masa

cz�steczkowa,  

- stosunek masy cz�steczki danej substancji do

1/12 masy atomu 12C.

Atomowa jednostka

masy, 

- jednostka masy równa 1/12 masy atomu 12C. 

Mol - iloÑ� substancji zawieraj�ca tak� sam� liczb�

cz�stek co 0,012 kg izotopu 12C.

WielokrotnoÑci i podwielokrotnoÑci: kilomol

(kmol), milimol (mmol), mikromol (:mol).

Liczba Avogadra, - liczba cz�stek w molu substancji.

Masa molowa, - masa mola substancji.  
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Stan uk»adu

Uk»ad - zbiór rozwaóanych cia».

Stan równowagi

termodynamicznej

(stan równowagowy)

- stan, w którym uk»ad moóe znajdowa� si�

dowolnie d»ugo. W tym stanie wszystkie

parametry stanu maj� okreÑlone wartoÑci i nie

zmieniaj� si�.

Parametry stanu - parametry fizyczne jednoznacznie okreÑlaj�ce

stan równowagi termodynamicznej.

Stan

nierównowagowy

- stan, w którym niektóre parametry stanu nie

maj� okreÑlonej wartoÑci.

Relaksacja - przechodzenie uk»adu ze stanu

nierównowagowego do stanu równowagi.

Czas relaksacji - czas przejÑcia danego parametru od danej

wartoÑci do wartoÑci e razy mniejszej.

Jeóeli na osiach uk»adu wspó»rz�dnych

odk»adamy wartoÑci pewnych dwóch

parametrów, to kaódy stan równowagi

uk»adu jest reprezentowany na wykresie

przez punkt.



Fizyka cz�steczkowa - wst�p 4

Przemiana

Przemiana (proces) - przejÑcie uk»adu z jednego stanu do drugiego

(na ogó» przez ci�g stanów

nierównowagowych).

Przemiana

równowagowa

(kwazistatyczna,

odwracalna) 

- przemiana sk»adaj�ca si� z ci�g»ego zbioru

kolejnych stanów równowagi. Rzeczywiste

przemiany mog� by� uwaóane za

równowagowe, o ile zachodz� odpowiednio

powoli.

Przemiana ko»owa

(cykl)

- przemiana, w której uk»ad po przejÑciu szeregu

stanów powraca do stanu pocz�tkowego.

Wszystkie iloÑciowe rozwaóania termodynamiki dotycz� stanów równowagi

i procesów odwracalnych.
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Energia wewn�trzna uk»adu

Energia wewn�trzna

cia»a

- ca»kowita energia tego cia»a z wy»�czeniem

jego energii kinetycznej jako ca»oÑci oraz

energii potencjalnej w zewn�trznych polach.

Energia wewn�trzna uk»adu cia» jest równa sumie energii wewn�trznych

kaódego z tych cia» oraz energii oddzia»ywania mi�dzy elementami uk»adu.

W przypadku uk»adu cia» makroskopowych energia wzajemnego

oddzia»ywania makroskopowych elementów uk»adu jest bardzo ma»a (moóna

j� pomin��) i w takim przypadku energia wewn�trzna jest wielkoÑci�

addytywn�.

Energia wewn�trzna

jest funkcj� stanu

uk»adu

- za  kaódym razem, gdy uk»ad jest w danym

stanie, jego energia wewn�trzna ma t� sam�

wartoÑ�, niezaleónie od historii uk»adu.

Energi� wewn�trzn� oznaczamy liter� .
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Pierwsza zasada termodynamiki

Energia wewn�trzna moóe si� zmienia� w wyniku dwóch procesów:

- wykonywania pracy nad uk»adem 

- dostarczania do uk»adu ciep»a 

Wykonywanie pracy wi�óe si� z przemieszczaniem cia» zewn�trznych

oddzia»ywuj�cych na uk»ad.

- praca wykonana przez cia»a zewn�trzne nad uk»adem,

- praca wykonana przez uk»ad nad cia»ami zewn�trznymi.

Termin „ciep»o” najs»uszniej jest uzna� za odnosz�cy si� do pewnego

procesu, a nie za nazw� pewnej postaci energii. W szczególnoÑci mówimy,

óe energia zostaje przeniesiona mi�dzy uk»adem a otoczeniem jako ciep»o,

jeóeli odbywa si� to dzi�ki istnieniu róónicy temperatur mi�dzy nimi. W

opisie cz�steczkowym ciep»o przedstawia przep»yw energii wywo»any

nieuporz�dkowanymi ruchami cz�steczek otoczenia lub przyczyniaj�cy si�

do wzmoóenia takich ruchów w otoczeniu.

IloÑ� energii przekazywanej przez jedno cia»o drugiemu okreÑlamy prac� 

lub iloÑci� ciep»a , w zaleónoÑci od rodzaju zjawisk odpowiedzialnych za

transport energii.

 (zasada zachowania energii)

Pierwsza zasada termodynamiki

Ciep»o dostarczone do uk»adu jest zuóywane na przyrost energii

wewn�trznej tego uk»adu i na wykonywanie przez uk»ad pracy nad

zewn�trznymi cia»ami.
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Pierwsza zasada termodynamiki c.d

IloÑ� ciep»a  moóna wyraóa� tymi samymi jednostkami, co prac� i energi�.

W uk»adzie SI jednostk� ciep»a jest dóul (J). (1 J = 0,24 cal, 1 cal = 4.18 J).

W postaci róóniczkowej pierwsza zasada termodynamiki przyjmuje posta�

   - róóniczka zupe»na energii wewn�trznej

    - infinitezymalne iloÑci ciep»a i pracy, nie b�d�ce

róóniczkami zupe»nymi.

,
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Praca wykonana przez cia»o w przypadku zmiany obj�toÑci

Infinitezymalne przesuni�cie t»oka odpowiada

pracy:

W postaci róóniczkowej:

Przy sta»ym ciÑnieniu: 

Ogólnie, dla dowolnych przemian: 

Przedstawienie zmian obj�toÑci na wykresie 

Praca przy zmianie obj�toÑci od

do jest liczbowo równa polu

ograniczonemu osi� , krzyw�

 oraz prostymi  i . 

Praca w cyklu jest liczbowo

równa polu ograniczonemu

krzyw� zamkni�t�.

Inna forma I zasady termodynamiki:
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Temperatura

Temperatura jest parametrem s»uó�cym do stwierdzenia, czy dwa uk»ady

kontaktuj�ce si� przez odgraniczenie przewodz�ce b�d� znajdowa� si� w

stanie równowagi termicznej i do okreÑlania kierunku ewentualnego

przep»ywu energii. Energia przenoszona jest od uk»adu o temperaturze

wyószej do uk»adu o temperaturze niószej. Uzasadnienie poj�cia temperatury

stanowi zerowa zasada termodynamiki.

Zerowa zasada termodynamiki

JeÑli uk»ad A i B ma t� sam� wartoÑ� dowolnej funkcji stanu i podobnie

jest w uk»adzie B i C, to uk»ady A i C równieó musz� mie� t� sam�

wartoÑ� tej funkcji stanu.

Mówi�c inaczej: jeÑli ustalimy, óe np. dwa cia»a maj� t� sam�

temperatur�, a nast�pnie stwierdzimy, óe jedno z tych cia» ma t� sam�

temperatur� co jeszcze jedno cia»o to wszystkie one musz� mie� t�

sam� temperatur�. 

Termometr

Cia»o termometryczne - cia»o wybrane do okreÑlenia temperatury

(np. pewna niewielka iloÑ� rt�ci).

Cecha termometryczna - ta w»asnoÑ� cia»a, która jest

wykorzystywana do pomiaru temperatury

(np. obj�toÑ� rt�ci)
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Skalowanie termometru

1. OkreÑlenie wartoÑci cechy termometrycznej w dwóch róónych

temperaturach (np. obj�toÑci  w temperaturze topnienia lodu i

obj�toÑci  temperaturze wrzenia wody).

2. Utworzenie skali temperatur, np. przez za»oóenie, óe wybrana cecha

termometryczna zaleóy liniowo od temperatury.

(skala Celsjusza)

Tak zbudowane i wyskalowane termometry w przypadku róónych cia»

termometrycznych lub róónych cech termometrycznych mog� wi�za� si� z

róónymi skalami termometrycznymi.

Na podstawie drugiej zasady termodynamiki moóna zbudowa� skal�, która

nie zaleóy od w»asnoÑci cia»a termometrycznego. Nazywamy j� bezwzgl�dn�

termodynamiczn� skal� temperatur.

Jednostk� temperatury bezwzgl�dnej jest kelwin (K)

- temperatura bezwzgl�dna

- temperatura w skali Celsjusza. 
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MECHANIKA BRYºY SZTYWNEJ

Bry»a sztywna cia»o, którego odkszta»cenie w warunkach danego

zagadnienia jest zaniedbywalnie ma»e.  Odleg»oÑ�

mi�dzy dwoma dowolnymi punktami bry»y sztywnej

jest sta»a niezaleónie od wielkoÑci dzia»aj�cych si».

Ruch post�powy wszystkie punkty cia»a przemieszczaj� si� w danym

czasie o ten sam wektor. Pr�dkoÑci i przyspieszenia

w danej chwili s� jednakowe dla wszystkich punktów

cia»a.

Ruch obrotowy wszystkie punkty cia»a poruszaj� si� po okr�gach,

których Ñrodki leó� na jednej prostej nazywanej osi�

obrotu.

Ruch p»aski wszystkie punkty cia»a przemieszczaj� si� w

równoleg»ych p»aszczyznach.
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Ruch p»aski bry»y sztywnej moóna przedstawi� jako z»oóenie dwóch ruchów:

- post�powego z pr�dkoÑci� 

- obrotowego z pr�dkoÑci� k�tow� 

Przyk»ad - walec tocz�cy si� po p»aszczyïnie

Chwilowa oÑ obrotu - dane infinitezymalne przemieszczenie bry»y sztywnej

w ruchu p»askim jest równowaóne obrotowi wokó» tej

osi. 
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Ruch Ñrodka masy bry»y sztywnej

Rozwaómy bry»� sztywn� jako uk»ad wzajemnie oddzia»ywuj�cych ze sob�

punktów materialnych o masach 

wypadkowa si» wewn�trznych dzia»aj�cych na i-t� cz�stk�

wypadkowa si» zewn�trznych dzia»aj�cych na i-t� cz�stk�

Równanie ruchu kaódej z tych mas

suma wszystkich si» wewn�trznych

Wprowadïmy oznaczenia

Twierdzenie o ruchu Ñrodka masy

Ðrodek masy uk»adu punktów materialnych porusza si� tak, jakby

porusza» si� punkt materialny o masie równej ca»kowitej masie uk»adu,

na który dzia»a si»a równa wypadkowej wszystkich si» zewn�trznych

dzia»aj�cych na uk»ad.
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Ruch obrotowy bry»y sztywnej wokó» nieruchomej osi

Dla takiego uk»adu s»uszne jest prawo

otrzymane poprzednio w przypadku

ogólnym

Dla punktu O wybranego na osi

obrotu

       

Rzuty wszystkich wektorów  na oÑ z maj� takie same znaki, zgodne ze

znakiem rzutu wektora 

moment bezw»adnoÑci bry»y wzgl�dem danej osi

Wyraóenie s»uszne dla bry»y sztywnej o dowolnej

symetrii i analogiczne do . Rol� masy

odgrywa moment bezw»adnoÑci, a rol� pr�dkoÑci

liniowej - pr�dkoÑ� k�towa.
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Ruch obrotowy bry»y sztywnej wokó» nieruchomej osi c.d.

Zauwaómy, óe dla dowolnego uk»adu punktów materialnych

Dla bry»y sztywnej zachodzi wi�c

 rzut przyspieszenia k�towego na oÑ z

W ogólnym przypadku wektor  nie jest

zgodny z osi� z i obraca si� razem z cia»em

zakreÑlaj�c powierzchni� stoóka.

Dla cia»a obracaj�cego si� wokó» osi symetrii

(zachodzi to równieó dla cia»a niesymetrycznego, ale wiruj�cego wokó»

jednej ze swych osi g»ównych)

JeÑli rozk»ad masy wiruj�cego cia»a zmienia si�, powoduj�c zmian�

momentu bezw»adnoÑci od I1 do I2, to
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Obroty cia», gdy oÑ obrotu nie jest zamocowana

OÑ swobodna  - oÑ, której po»oóenie w przestrzeni pozostaje sta»e przy

obracaniu si� wokó» niej cia»a, na które nie dzia»aj� si»y

zewn�trzne (swobodny ruch obrotowy, zachodzi gdy  i

wspó»liniowe).

OÑ g»ówna      - . to samo co oÑ swobodna. Dla kaódego cia»a istniej� 3

wzajemnie prostopad»e osie g»ówne. Przechodz� przez

Ñrodek masy.

G»ówny moment bezw»adnoÑci - moment bezw»adnoÑci wzgl�dem osi

g»ównej. Wyróónia si� 3 g»ówne momenty

bezw»adnoÑci. W ogólnoÑci s� one

niejednakowe: .

b�k kulisty. Kaóda oÑ przechodz�ca przez Ñrodek masy

b�ka kulistego jest osi� swobodn�.

b�k symetryczny

b�k asymetryczny

W nieobecnoÑci si» zewn�trznych

stabilne s� tylko obroty wokó» osi g»ównych odpowiadaj�cych

maksymalnemu i minimalnemu momentowi bezw»adnoÑci.

W obecnoÑci si» zewn�trznych

stabilne s� tylko obroty wokó» osi g»ównej odpowiadaj�cej

maksymalnemu momentowi bezw»adnoÑci.
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Obliczanie momentu bezw»adnoÑci

    lub

Rozk»ad masy cia»a moóna opisywa� za pomoc� g�stoÑci

  

Mamy wi�c

   lub dla sta»ej g�stoÑci     

Przy  lub  sumowanie sprowadza sie do ca»kowania

Przy obliczaniu I przydatne jest twierdzenie Steinera

Moment bezw»adnoÑci I wzgl�dem dowolnej osi równy jest sumie

momentu bezw»adnoÑci Ic wzgl�dem osi równoleg»ej do danej i

przechodz�cej przez Ñrodek masy bry»y, oraz iloczynu masy bry»y

i kwadratu odleg»oÑci mi�dzy tymi osiami.   

Kiedy rozk»ad masy w bryle jest taki, óe wektory  i nie s� kolinearne, to

w dalszym ci�gu spe»nione jest równanie

Wtedy jednak I naleóy rozumie� nie jako skalar, ale jako tensor.



Mechanika BS 8

Energia kinetyczna ruchu obrotowego bry»y sztywnej

Dla elementarnej masy  obracaj�cej si� wokó» nieruchomej osi

czyli

Praca momentu si» zewn�trznych

JeÑli na bry»� dzia»aj� si»y zewn�trzne, to ich praca , czyli

 - rzut wektora przyspieszenia k�towego na wektor pr�dkoÑci

k�towej

PokazaliÑmy juó, óe

Moóemy wi�c napisa�

Znak pracy zaleóy od znaku rzutu wypadkowego wektora momentu si»

zewn�trznych na kierunek wektora pr�dkoÑci k�towej.
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Energia kinetyczna cia»a w ruchu p»askim

  - pr�dkoÑ� Ñrodka masy cia»a

   - moment bezw». wzgl�dem osi przechodz�cej przez Ñrodek masy

- moment bezw». wzgledem chwilowej osi obrotu

Ruch post�powy Ruch obrotowy

 - pr�dkoÑ� liniowa

 - przyspieszenie liniowe

m - masa

 - p�d

 - si»a

 - pr�dkoÑ� k�towa

przyspieszenie k�towe

I - moment bezw»adnoÑci

 - moment p�du

 *)

 - moment si»y

 *)

 *)

*) Dla nieruchomej osi obrotu
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ZJAWISKO PRECESJI

òyroskop albo b�k  - symetryczna bry»a szybko wiruj�ca wokó» swojej osi

symetrii.

I    - moment bezw»adnoÑci b�ka wzgl�dem osi symetrii

  - pr�dkoÑ� k�towa wirowania b�ka wokó» osi symetrii

Za»oóymy, óe moóliwe s� obroty osi óyroskopu z pewn� pr�dkoÑci� .

Moóna wówczas przyj��, óe .

 

Zjawisko óyroskopowe

  - si»y równoleg»e do osi i

prostopad»e do p»aszczyzny, w

której leó� osie 

    

Si»y óyroskopowe - si»y dzia»aj�ce na

wi�zy, w których umocowana jest oÑ b�ka

przy próbach obrócenia go.
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Zachowanie si� b�ka symetrycznego w jednorodnym polu grawitacyjnym

Moment si» zewn�trznych

 pr�dkoÑ� precesji

Inny sposób znalezienia 

SzybkoÑ� precesji nie zaleóy od k�ta wychylenia osi b�ka wzgl�dem

pionu.



Prawa zachowania 1

PRAWA ZACHOWANIA

Podstawowe terminy

Cia»a tworz�ce uk»ad mechaniczny oddzia»ywuj� mi�dzy sob� i z cia»ami nie

naleó�cymi do uk»adu za pomoc�

a)  si» wewn�trznych   - si» dzia»aj�cych na dane cia»o ze strony innych

cia» tego samego uk»adu,

b)  si» zewn�trznych    - si» dzia»aj�cych na dane cia»o ze strony cia» nie

naleó�cych do rozpatrywanego uk»adu.

Uk»ad zamkni�ty      - uk»ad w którym nie wyst�puj� si»y zewn�trzne.

Ca»ki ruchu     - pewne funkcje wspó»rz�dnych i pr�dkoÑci cz�stek

w uk»adzie zamkni�tym, które zachowuj� sta»�

wartoÑ� podczas moóliwych ruchów uk»adu.

Addytywne ca»ki ruchu - ca»ka ruchu uk»adu z»oóonego z poduk»adów

równa jest sumie wartoÑci tej ca»ki ruchu dla

poszczególnych poduk»adów - energia, p�d,

moment p�du.
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Energia kinetyczna cz�stki

  - wypadkowa si» dzia»aj�cych na cz�stk�

  -  energia kinetyczna cz�stki

Dla uk»adu zamkni�tego , a  pozostaje sta»a. W przypadku cz�stki

izolowanej energia kinetyczna jest ca»k� ruchu.

Dla 

dA - praca wykonana przez si»�  na drodze 

       - Praca si»y wypadkowej zamienia si� na

przyrost energii kinetycznej cz�stki
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Si»y zachowawcze

Jeóeli w kaódym punkcie przestrzeni cz�stka jest poddana dzia»aniu innych

cia», to mówimy, óe cz�stka znajduje si� w polu si».

Pole stacjonarne      - pole, które nie zmienia si� w czsie.

Pole zachowawcze  - pole stacjonarne, w którym praca wykonana nad

cz�stk� przez si»y pola zaleóy tylko od pocz�tkowego

i ko½cowego po»oóenia cz�stki, nie zaleóy natomiast

od drogi, po której porusza si� cz�stka.

Praca si» zachowawczych na drodze zamkni�tej jest równa zeru.

   

Np. si»a ci�ókoÑci jest si»� zachowawcz�. Si»a ta ma w dowolnym punkcie

t� sam� wartoÑ�, ten sam kierunek i ten sam zwrot.

 nie zaleóy od kszta»tu toru

»�cz�cego punkt 1 i 2, a wi�c jest

si»� zachowawcz�.

Moóna pokaza�, óe si»� zachowawcz� jest równieó si»a centralna .
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Energia potencjalna cz�stki w zewn�trznym polu si»

W zachowawczym polu si» kaódemu punktowi pola moóna przypisa� wartoÑ�

pewnej funkcji , tak�, óe praca si» pola przy przejÑciu od punktu

1 do punktu 2 równa jest przyrostowi tej funkcji ze znakiem minus:

Tak� funkcj� moóe by� np. 

       - praca wykonana przez pole zachowawcze przy przemiesz-

czeniu cz�stki z punktu  do punktu 0.

Dla takiej funkcji zachodzi

PokazaliÑmy juó, óe  

Mamy wi�c

Czyli wielkoÑ�

obliczona dla cz�stki w polu si» zachowawczych jest ca»k� ruchu.

    - energia potencjalna w zewn�trznym polu si»,

    - ca»kowita energia mechaniczna.

Praca wykonana nad cz�stk� przez si»y zachowawcze równa jest ubytkowi

energii potencjalnej cz�stki.  Energia potencjalna okreÑlona jest z

dok»adnoÑci� do pewnej sta»ej addytywnej.



Prawa zachowania 5

Zwi�zek energii potencjalnej z si»ami pola

Znaj�c posta� funkcji   moóna okreÑli� si»�, która dzia»a na cz�stk�

w kaódym punkcie pola.

Poniewaó dla dowolnych dwóch punktów 1 i 2 mamy

wi�c zachodzi

lub inaczej

czyli

Znaj�c sk»adowe, moóna okreÑli� wektor si»y

Wektor o sk»adowych gdzie  jest skalarn� funkcj�

wspó»rz�dnych nazywamy gradientem funkcji  i oznaczamy

symbolem

  - operator nabla, czytamy „gradient fi”

Si»a zachowawcza jest równa gradientowi energii potencjalnej ze

znakiem minus.
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PRAWO ZACHOWANIA ENERGII

Rozwaómy uk»ad N cz�stek o masach m1, m2, ..., mN oddzia»ywuj�cych ze

sob� tylko za pomoc� si»  zaleónych od ich wzajemnej odleg»oÑci, a wi�c

si»ami centralnymi. Równanie ruchu dla i-tej cz�stki

  

zewn�trzna si»a zachowawcza

zewn�trzna si»a niezachowawcza

Po pomnoóeniu tych równa½ przez   i dodaniu stronami

wszystkich N równa½ otrzymujemy

Lewa strona tego równania jest przyrostowi energii kinetycznej uk»adu

Pierwszy sk»adnik po prawej stronie równy jest ubytkowi energii potencjanej

wzajemnego oddzia»ywania cz�stek. Pokaómy to na przyk»adzie 3 cz�stek
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Drugi sk»adnik po prawej stronie jest równy ubytkowi energii potencjalnej

uk»adu w zewn�trznym polu si» zachowawczych

Ostatni sk»adnik jest prac� niezachowawczych si» zewn�trznych

Czyli

ca»kowita energia mechaniczna

uk»adu

Jeóeli nie ma zewn�trznych si» niezachowawczych, to , lub

Prawo zachowania energii mechanicznej

Ca»kowita energia mechaniczna uk»adu cia», na które dzia»aj� tylko si»y

zachowawcze, jest sta»a.

Dla uk»adu zamkni�tego (w nieobecnoÑci si» zewn�trznych)

Ca»kowita energia mechaniczna uk»adu zamkni�tego, wewn�trz którego

dzia»aj� tylko si»y zachowawcze, jest wielkoÑci� sta»�.
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PRAWO ZACHOWANIA P�DU

Rozwaómy uk»ad N wzajemnie oddzia»ywuj�cych ze sob� cz�stek

si»y wewn�trzne dzia»aj�ce na i-t� cz�stk�

wypadkowa si» zewn�trznych dzia»aj�cych na i-t� cz�stk�

Równanie ruchu dla i-tej cz�stki ma posta�

Sumuj�c wszystkie powyósze N równa½ stronami otrzymujemy

Wprowadzaj�c p�d uk»adu  

Otrzymujemy

Przy braku si» zewn�trznych , czyli p�d uk»adu zamkni�tego jest

sta»y

Prawo zachowania p�du

P�d zamkni�tego uk»adu punktów materialnych jest sta»y

P�d jest sta»y równieó w przypadku uk»adu nie zamkni�tego, o ile

wypadkowa si» zewn�trznych jest równa zeru.
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PRAWO ZACHOWANIA MOMENTU P�DU

Podobnie jak przy wyprowadzaniu zasady zachowania p�du rozwaómy uk»ad

N wzajemnie oddzia»ywuj�cych ze sob� cz�stek

si»y wewn�trzne dzia»aj�ce na i-t� cz�stk�

wypadkowa si» zewn�trznych dzia»aj�cych na i-t� cz�stk�

Równanie ruchu dla i-tej cz�stki ma posta�

Pomnóómy kaóde z tych równa½ przez

odpowiedni wektor po»oóenia 

Po wysumowaniu

Zauwaómy, óe suma momentów si» wewn�trznych jest równa zeru

ºatwo to pokaza� dla np. 3 cz�stek
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Mamy wi�c

Wprowadïmy oznaczenia

moment p�du i-tej cz�stki wzgl�dem punktu O

moment p�du uk»adu N cz�stek wzgl�dem punktu O

moment wypadkowej si»y zewn�trznej dzia»aj�cej na

i-t� cz�stk� wzgl�dem punktu O

wypadkowy moment si» zewn�trznych dzia»aj�cych

na uk»ad N cz�stek wzgl�dem punktu O

Ostatecznie otrzymujemy

Pochodna po czasie momentu p�du jest równa sumie momentów si»

zewn�trznych.

Przy braku si» zewn�trznych  

Zasada zachowania momentu p�du

Moment p�du zamkni�tego uk»adu cz�stek jest sta»y.

Moment p�du jest sta»y równieó dla uk»adu niezamkni�tego, o ile ca»kowity

moment si» zewn�trznych jest równy zeru.
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Moment p�du wzgl�dem osi

    - rami�  wektora p�du

wzgl�dem punktu O

Rzut wektora  na pewn� oÑ z przechodz�c�

przez punkt O, wzgl�dem którego jest

okreÑlony wektor  nazywamy momentem p�du cz�stki wzgl�dem tej osi

moment p�du uk»adu wzgl�dem osi z

Moment si»y wzgl�dem osi

 

     - rami� si»y  wzgl�dem

punktu O

Rzut wektora  na pewn� oÑ z przechodz�c�

przez punkt O, wzgl�dem którego jest okreÑlony

wektor  nazywamy momentem si»y wzgl�dem tej osi

wypadkowy moment si» dzia»aj�cych na uk»ad

wzgl�dem osi z 
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Znak  okreÑlony jest przez znak 

Moment si»y wzgl�dem osi charakteryzuje zdolnoÑ� si»y do obracania cia»a

wzgl�dem tej osi.  Sk»adowe  nie mog� wywo»a� obrotu wzgl�dem

osi z.  Obrót wokó» osi z moóe by� wywo»any tylko sk»adow�  .

Moment pary si»

Para si» - dwie równe co do wartoÑci i o

równoleg »ym kierunku si »y o

przeciwnych zwrotach, nie dzia»aj�ce

wzd»uó jednej prostej.

l  -  rami� pary si»

Moment pary si» nie zaleóy od wyboru

punktu O

Moment pary si» jest liczbowo równy iloczynowi wartoÑci jednej z si» i

ramienia pary si».
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DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

Dynamika   - badanie ruchów (kinetyka) i stanów równowagi (statyka)

cia» pod wp»ywem dzia»aj�cych na nie si».

Podstaw� mechaniki klasycznej (newtonowskiej) s� trzy prawa dynamiki

sformu»owane przez Newtona (1687 r.)

Pierwsze prawo Newtona

Kaóde cia»o znajduje si� w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego

prostoliniowego, dopóki dzia»anie ze strony innych cia» nie zmieni tego

stanu.

Uk»ad odniesienia, w którym jest s»uszne pierwsze prawo Newtona,

nazywamy uk»adem inercjalnym. Kaódy uk»ad odniesienia poruszaj�cy si�

wzgl�dem danego uk»adu inercjalnego ruchem jednostajnym po linii prostej

jest takóe uk»adem inercjalnym.

Uk»adem inercjalnym jest np. heliocentryczny uk»ad odniesienia

Drugie prawo Newtona

m - masa cia»a. Miara bezw»adnoÑci cia»a.

- p�d cia»a. Dla punktu materialnego   

Dla cia» rozci�g»ych
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SzybkoÑ� zmiany p�du cia»a równa jest sile dzia»aj�cej na cia»o

- równanie ruchu cia»a

gdy masa pozostaje sta»a w czasie, wtedy moóemy napisa�

 

Trzecie prawo Newtona

Kaóde dzia»anie jednych cia» na drugie ma charakter wzajemnego

oddzia»ywania: jeóeli cia»o 1 dzia»a na cia»o 2 z si»� , to cia»o 2 dzia»a na

cia»o 1 z si»� .

Si»y, którymi dzia»aj� na siebie oddzia»ywuj�ce cia»a, s� równe co do

wartoÑci i kierunku, lecz przeciwne co do zwrotu.

Uwaga: si»y przy»oóone s� do róónych cia».

Trzecie prawo Newtona przestaje by� s»uszne dla pr�dkoÑci zblióonych do

pr�dkoÑci Ñwiat»a . W ramach mechaniki newtonowskiej przyjmuje

si�, óe pr�dkoÑ� rozchodzenia si� zaburzenia pola jest niesko½czona, a

trzecie prawo Newtona jest zawsze s»uszne.
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Przekszta»cenia Galileusza

Rozwaómy dwa uk»ady odniesienia, które poruszaj� si� wzgl�dem siebie ze

sta»� pr�dkoÑci� 

Za»oóymy, óe czas zacz�to mierzy� w chwili, w której pocz�tki obu uk»adów

wspó»rz�dnych pokrywa»y si�.

Pierwszy i ostatni zwi�zek s� s»uszne tylko dla .
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Zasada wzgl�dnoÑci Galileusza

Róóniczkuj�c przekszta»cenia Galileusza otrzymujemy

lub wektorowo

 

Róóniczkuj�c to równanie otrzymujemy

Przyspieszenie pewnego cia»a we wszystkich uk»adach odniesienia

poruszaj�cych si� wzgl�dem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym

jest identyczne

Równania dynamiki nie zmieniaj� si� przy przechodzeniu z jednego uk»adu

inercjalnego do drugiego, czyli s� niezmiennicze wzgl�dem przekszta»ce½

Galileusza.

Za pomoc� doÑwiadcze½ mechanicznych nie moóna ustali�, czy dany

uk»ad spoczywa, czy porusza si� ruchem jednostajnym po linii prostej.
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Nieinercjalne uk»ady odniesienia, si»y bezw»adnoÑci

Prawa Newtona s� spe»nione tylko w inercjalnych uk»adach odniesienia.

Dany uk»ad odniesienia jest nieinercjalny, gdy

- porusza si� wzgl�dem uk»adu inercjalnego z pewnym

przyspieszeniem,

- wiruje wzgl�dem uk»adu  inercjalnego.

,    

Drugie prawo Newtona w

uk»adzie nieinercjalnym:

W uk»adzie obracaj�cym si� wyst�puj�

dwie si»y bezw»adnoÑci:

- si»a odÑrodkowa

- si»a Coriolisa

Si»y bezw»adnoÑci nie wynikaj� z dzia»ania na dane cia»o innych cia», tak jak

si»y np. spr�óystoÑci, grawitacyjne, tarcia itd., ale s� uwarunkowane

w»asnoÑciami uk»adu odniesienia, w którym analizowane s� zjawiska

mechaniczne. Dlatego si»y bezw»adnoÑci nazywane s� si»ami fikcyjnymi,

albo pozornymi.
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MECHANIKA - dzia» fizyki zajmuj�cy si� ruchem, równowag�

i oddzia»ywaniem cia»

Mechanika klasyczna - opiera si� na trzech zasadach dynamiki

Newtona i bada ruchy cia» makroskopowych

(mechanika newtonowska)

kinematyka - nauka o ruchu bez uwzgl�dnienia

wywo»uj�cych go si»

dynamika

kinetyka - badanie ruchu cia» pod wp»ywem dzia»aj�cych

na nie si»

statyka - badanie stanów równowagi

Mechanika kwantowa - zajmuje si� ruchami mikrocz�steczek i ich

oddzia»ywaniami (o ile nie prowadz� do

zmiany liczby i rodzaju mikrocz�stek)

Mech. relatywistyczna - zajmuje si� ruchami cia» poruszaj�cych si� z

pr�dkoÑciami zblióonymi do pr�dkoÑci

Ñwiat»a (u podstaw jej leóy teoria

wzgl�dnoÑci)

Mech. statystyczna - zajmuje si� ruchami wielkich zbiorowisk

wzajemnie oddzia»ywuj�cych cz�steczek

Mechanika p»ynów - badanie równowagi i ruchu p»ynów oraz

oddzia»ywania tych oÑrodków na poruszaj�ce

si� w nich lub op»ywane cia»a

hydromechanika - mechanika cieczy

aeromechanika - mechanika gazów
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Kinematyka punktu materialnego

Ruch zachodzi w przestrzeni i czasie.

Bada si� go wzgl�dem uk»adu odniesienia, który sk»ada si�

a) ze zbioru nieruchomych wzgl�dem siebie cia», który s»uóy do

rozpatrywania ruchu innych cia»,

b) z odmierzaj�cego czas zegara.

Typowy problem mechaniki polega na tym, óe znaj�c stan uk»adu w

pewnej pocz�tkowej chwili czasu t0, a takóe rz�dz�ce ruchem prawa -

trzeba opisa� stany uk»adu dla wszystkich póóniejszych chwil t.

Problem ten, jak kaódy problem fizyczny, nie musi by� rozwi�zany

zupe»nie ÑciÑle.  Zawsze stosuje si� pewne przyblióenia, czyli pomija si�

pewne czynniki, które w danym przypadku nie s� istotne.

Punkt materialny - cia»o, którego rozmiary w warunkach danego

zagadnienia s� zaniedbywalne

O tym, czy dane cia»o moóe by� uwaóane za punkt matetialny, czy nie,

decyduj� nie rozmiary tego cia»a, lecz warunki danego zagadnienia.

Np. Ziemia w ruchu dooko»a S»o½ca moóe by� traktowana jako punkt

materialny, zaÑ toczenie si� nawet niewielkiej kulki po równi pochy»ej -

nie.
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Pr�dkoÑ� punktu materialnego

Po»oóenie punktu materialnego moóna opisa� przez podanie trzech

kartezja½skich wspó»rz�dnych tego punktu

Poruszaj�cy si� punkt materialny zakreÑla w przestrzeni pewn� lini�, któr�

nazywamy torem

Pr�dkoÑ� punktu materialnego jest to wielkoÑ� wektorowa,

charakteryzuj�ca szybkoÑ� przemieszczania si� cz�stki po torze, a

takóe uwzgl�dniaj�ca kierunek i zwrot ruchu cz�stki w kaódej chwili

czasu
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Pr�dkoÑ� radialna i transwersalna punktu materialnego

 

Dwie sk»adowe pr�dkoÑci

opisuje szybkoÑ� zmiany modu»u wektora  (pr�dkoÑ�

radialna)

opisuje szybkoÑ� zmian kierunku wektora po»oóenia

(pr�dkoÑ� transwersalna)

Wektory  s� do siebie prostopad»e, wi�c
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Droga przebyta przez cz�stk� wzd»uó toru

 - modu» wektora pr�dkoÑci dla odcinka

czasu 

Przemieszczenie cz�stki
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Wykres modu»u wektora pr�dkoÑci od czasu

Droga przebyta przez cz�stk� stanowi pole powierzchni figury

ograniczonej krzyw� v(t) i prostymi t = t1, t = t2 oraz osi� czasu.

Ðrednia wartoÑ� modu»u wektora pr�dkoÑci w czasie od t1 do t2

Ðrednia wartoÑ� wektora pr�dkoÑci w czasie od t1 do t2

Ðrednia wartoÑ� funkcji y(x) na odcinku od x1 do x2
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Przyspieszenie

Przyspieszeniem cz�stki nazywamy szybkoÑ� zmian wektora 

Przyspieszenie styczne i normalne

 - wersor wektora pr�dkoÑci

 - przyspieszenie styczne

 - przyspieszenie normalne
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PokazaliÑmy, óe 

    

Moóna pokaza�, óe

R - promie½ krzywizny toru
C - krzywizna toru

St�d

Czyli

Modu» wektora przyspieszenia



Kinematyka PM 9

Kinematyka ruchu obrotowego

PokazaliÑmy juó, óe broty o sko½czone k�ty nie sk»adaj� si� zgodnie z
regu»� równoleg»oboku

Droga przebyta przez dowolny punkt cia»a przy obrocie o bardzo ma»y k�t
moóe by� przyblióona odcinkiem.  St�d bardzo ma»e obroty moóna
uwaóa� za wektory
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Pr�dkoÑ� k�towa cia»a 

     - wektor skierowany wzd»uó osi obrotu

cia»a i maj�cy zwrot okreÑlony regu»�
Ñruby prawoskr�tnej

W ruchu obrotowym jednostajnym

 , T - czas jednego obrotu

, f  - iloÑ� obrotów w

jednostce czasu

Pami�tamy, óe w ruchu po okr�gu 

Ogólnie

a takóe , gdy punkt O leóy

na osi obrotu cia»a
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Przyspieszenie k�towe

Wektor moóe si� zmienia� zarówno z powodu zmian pr�dkoÑci obrotów

cia»a wokó» osi (zmiany modu»u wektora ), jak i z powodu obracania

si� samej osi w przestrzeni (zmiany kierunku wektora ).

Przyspieszenie normalne

Przyspieszenie styczne (gdy R = const i wektor utrzymuje sta»y

kierunek) 
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FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

Równania Maxwella

Posta� róóniczkowa Posta� ca»kowa Fakty doÑwiadczalne

zmienne pole magnetyczne

wytwarza wirowe pole

elektryczne 

pr�d elektryczny lub zmienne

pole elektryczne wytwarza

wirowe pole magnetyczne

»adunek wytwarza  pole

elektryczne o indukcji odwrotnie

proporcjonalnej do kwadratu

odleg»oÑci

nie istnieje w przyrodzie »adunek

magnetyczny, linie indukcji pola

magnetycznego s� liniami

zamkni�tymi

 - cyrkulacja wektora 

- dywergencja wektora 

-  rotacja wektora 

W kartezja½skim uk»adzie odniesienia

- gradient pola skalarnego 
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Równanie falowe dla pola elektromagnetycznego

Rozwaómy równania Maxwella wynika, w przypadku jednorodnego oÑrodka

neutralnego ( ) i nieprzewodz�cego  ( )

Podwójny iloczyn wektorowo-wektorowy 

 , podobnie

Równania te maj� posta� równa½ falowych

Pola elektromagnetyczne mog� wyst�powa� w postaci fal

elektromagnetycznych o pr�dkoÑci fazowej
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Dla próóni , 

P»aska fala elektromagnetyczna

Szczególnym przypadkiem rozwi�zania równa½ falowych dla wektora

nat�óenia pola elektrycznego i indukcji magnetycznej jest p»aska fala

elektromagnetyczna

Z równa½ Maxwella wynika, óe dla fali elektromagnetycznej
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G�stoÑ� energii fali elektromagnetycznej

Niektóre w»asnoÑci dotycz�ce energii i nat�óenia fal E-M

1. G�stoÑci energii pola elektrycznego i magnetycznego fali E-M s� sobie

równe

2. Ca»kowita g�stoÑ� energii fali E-M

3. Ðrednia ca»kowita g�stoÑ� energii fali E-M



Fale E-M 5

4. Nat�óenie fali E-M

Dla , 

5. Wektor Poyntinga

Moóna pokaza�, óe
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