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Câmpul electric în vid. I

Capitolul 10. Câmpul electric în vid. I
10.1. Sarcina electrică
Din timpuri străvechi se cunoaşte că multe corpuri, fiind frecate
cu alte corpuri, capătă proprietatea de a atrage obiecte uşoare. Ce
determină această proprietate? Ea poate fi determinată numai de un
purtător material care este adiţionat de către corpuri în procesul
frecării. Acest purtător a fost numit sarcină electrică. Corpurile ce
deja au adiţionat sarcină electrică se numesc corpuri electrizate.
După cum demonstrează experienţele corpurile electrizate pot
transmite o parte din sarcina lor electrică altor corpuri dacă intră cu
ele în contact. De asemenea, s-a observat că există două tipuri de
sarcină electrică care au fost numite pozitivă şi negativă. Sarcinile
de acelaşi semn se resping, iar cele de semn contrar se atrag.
Definiţiile semnelor sarcinilor au fost stabilite în modul următor:
– sarcina negativă: o bucată de chihlimbar frecată cu stofă de lână
uscată se electrizează negativ;
– sarcina pozitivă: o bucată de sticlă frecată cu stofă din mătase
uscată se electrizează pozitiv.
Este necesar de menţionat că nu se poate da o definiţie completă
şi exactă a sarcinii electrice, întrucât acesta face parte din numărul
noţiunilor celor mai simple sau primare. Însă se cunoaşte că toate
7

corpurile din natură sunt capabile să se electrizeze, adică să
adiţioneze sarcini electrice. Existenţa sarcinii electrice se manifestă
la interacţiunea corpurilor electrizate. O importanţă mare pentru
înţelegerea structurii electrice a substanţei o au următoarele
proprietăţi ale sarcinii electrice stabilite experimental:
1. Conservarea sarcinii. Admitem că există un sistem izolat,
prin frontierele căruia nu poate trece altă substanţă. Lumina, însă,
poate să intre şi să iasă din sistem, întrucât fotonii nu posedă sarcină
electrică. Toate observaţiile şi experienţele au demonstrat:
sarcina electrică totală, adică suma algebrică a sarcinilor
pozitive şi negative ale unui sistem izolat de corpuri, se
păstrează constantă pe parcursul timpului.
Acest rezultat, care a căpătat denumirea de lege a conservării
sarcinii electrice, a fost stabilit în urma generalizării datelor
experimentale. Pentru prima dată legea a fost formulată de către
fizicianul englez M. Faraday (1791–1867).
2. Caracterul discret al sarcinii. Fizicianul american
R.Millikan (1868–1953) a demonstrat experimental că sarcina
electrică este discretă, adică sarcina oricărui corp reprezintă un
multiplu întreg al unei sarcini electrice elementare e:

q  ne ,

(10.1)

Unde n  0,  1,  2,  3, , e  1,6 1019 C . De exemplu, un
electron are sarcina q  e , iar nucleul atomic – sarcina q  Ze, unde
Z  1, 2,3, .
3. Legătura cu masa. Orice sarcină electrică este legată de
o anumită masă. De exemplu, electronul posedă sarcina q = –e =
= –1,6·10–19 C şi masa me  9,111031 kg . Protonul are sarcina q =
27
= +e = 1,6·10–19 C şi masa mp  1,67 1027 kg mp  1,67 10 kg .

Este interesant de menţionat că sarcinile tuturor particulelor
8
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elementare sunt egale între ele ca mărime. De exemplu, sarcinile
electrice ale electronului şi protonului, ale electronului şi pozitronului
etc. Egalitatea sarcinilor electrice ale electronului şi protonului a fost
verificată experimental cu o eroare de 1020 e .
4. Invarianţa relativistă. Sarcina electrică nu depinde de
sistemul de referinţă în care aceasta se măsoară – şi în repaus şi în
mişcare sarcina electrică este aceeaşi.
10.2. Legea lui Coulomb
După cum s-a menţionat, existenţa sarcinilor electrice se
manifestă la interacţiunea corpurilor electrizate. Este interesantă şi
importantă stabilirea legii, în conformitate cu care se realizează
această interacţiune. Întrucât noţiunea de sarcină electrică nu se
exprimă prin noţiuni mai simple, deoarece acestea nu există,
stabilirea legii interacţiunii sarcinilor se poate realiza numai pe cale
experimentală. Experimentul trebuie să se refere la punctele
materiale încărcate, întrucât interacţiunea dintre corpurile încărcate
de dimensiuni finite întotdeauna se poate reprezenta ca un ansamblu
de interacţiuni dintre sarcinile punctiforme. Prin sarcină
punctiformă se subînţelege sarcina concentrată într-un corp a cărui
dimensiuni lineare sunt neglijabile în comparaţie cu distanţele până
la alte corpuri electrizate cu care acesta interacţionează. După cum
vom constata ulterior, modelul sarcinii punctiforme în studiul
fenomenelor electrice joacă acelaşi rol ca şi modelul punctului
material în mecanică.
Legea interacţiunii sarcinilor punctiforme aflate în repaus a fost
stabilită în anul 1785 de către Charles August Coulomb (1736–1806).
Această lege se numeşte legea lui Coulomb cu toate că a fost
descoperită cu 14 ani mai devreme, în anul 1771, de către fizicianul
englez Henry Cavendish (1731–1810). Însă lucrarea lui H. Cavendish
a rămas necunoscută până în 1879, când a fost publicată de către
Maxwell, care a găsit-o în arhivele laboratorului lui Cavendish.
9

Legea lui Coulomb poate fi formulată în modul următor:
forţa de interacţiune dintre două sarcini electrice punctiforme
fixe este direct proporţională cu mărimea fiecăreia din ele,
invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele şi orientată
de-a lungul dreptei care le uneşte.
La stabilirea acestei legi Coulomb a măsurat forţa de interacţiune
cu ajutorul balanţei de torsiune, considerând că la contactul unei bile
încărcate cu alta identică descărcată, sarcina se distribuie între bile în
cantităţi egale.
Analitic legea lui Coulomb poate fi scrisă sub formă scalară
F k

q1q2
r2

(10.2)

şi vectorială
F12  k

q1q2 r12
 ,
r2
r

(10.3)

unde cu q1 şi q2 sunt notate mărimile sarcinilor punctiforme, iar cu
r – distanţa dintre ele. r12 este vectorul ce uneşte sarcina q2 cu sarcina

q1 , r12  r (fig. 10.1). Cu F12 este notată forţa ce acţionează din
partea sarcinii q2 asupra sarcinii q1 . Din formula (10.3) rezultă că
sarcinile de acelaşi semn se
resping, iar cele de semn contrar
se atrag. De asemenea, din
figura 10.1 se observă că
Fig. 10.1
F12   F21 în conformitate cu
legea a treia a lui Newton.
Este de menţionat că experienţele lui Cavendish şi Coulomb nu
sunt unicele care demonstrează justeţea (10.3). În prezent există date
experimentale ce stabilesc justeţea legii lui Coulomb pentru un
diapazon larg de distanţe, de la 1013 cm până la câţiva kilometri.
10
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Unitatea de sarcină electrică în SI este coulombul (C). Acesta
reprezintă o cantitate de electricitate, care trece prin secţiunea
transversală a unui conductor în timp de 1 s, când intensitatea
curentului prin conductor este de 1 A: 1 C=1 A∙s. Astfel, unitatea
sarcinii în SI se introduce utilizând unitatea fundamentală a
intensităţii curentului. Coeficientul de proporţionalitate k ce intră în
(10.2) şi (10.3) în SI, după cum a fost stabilit experimental, este egal
9
cu 9 10

N  m2
. Însă din raţiuni de comoditate, care se vor observa
C2

mai târziu, coeficientul k se reprezintă sub forma

k

1
4 0

,

(10.4)

unde  0 este o constantă care aparţine numărului de constante
universale, numită constantă electrică, şi care are valoarea
 0  8,85 1012

F
,
m

unde faradul (F) este unitatea capacităţii electrice.
Acum legea lui Coulomb se poate scrie sub forma:

F

1 q1q2
.
4 0 r 2

(10.5)

10.3. Intensitatea câmpului electric.
Principiul superpoziţiei
În procesul studierii interacţiunii electrice se evidenţiază două
întrebări fundamentale: de ce apar forţele care acţionează asupra
sarcinilor? cum se transmit acestea de la o sarcină la alta? Se cunosc
două moduri de tratare a acestor chestiuni. Primului mod îi
corespunde concepţia de interacţiune a corpurilor prin spaţiul vid cu
viteză infinită. Celui de al doilea mod îi corespunde concepţia de
11

interacţiune a corpurilor printr-un anumit mediu cu viteză finită.
Întrucât admiterea posibilităţii transmiterii interacţiunii prin vid,
adică fără participarea materiei, este echivalentă cu posibilitatea
mişcării fără materie, presupunere lipsită de sens. Fizica modernă se
sprijină pe a doua concepţie1. Mediul fizic prin care se transmit
interacţiunile dintre corpurile electrizate se numeşte câmp electric.
Astfel, în jurul oricărui corp încărcat există un câmp electric, care nu
este o abstracţie introdusă pentru descrierea interacţiunilor electrice,
ci reprezintă o realitate obiectivă ce posedă proprietăţi fizice.
Câmpul electric reprezintă o formă particulară de existenţă a
materiei, prin intermediul căruia se realizează interacţiunea
dintre particulele încărcate ale substanţei.
După cum s-a menţionat1, nu se poate da o definiţie mai completă
şi mai concretă a câmpului în general şi a câmpului electric în
particular, utilizând concepte mai simple, întrucât acestea nu există.
Însăşi conceptul de câmp electric face parte din numărul celor primare.
Proprietatea fundamentală a câmpului electric constă în
exercitarea acţiunii de forţă asupra sarcinilor introduse în el. Această
proprietate a câmpului electric trebuie să fie descrisă univoc printr-o
mărime fizică. Valoarea acestei acţiuni de forţă trebuie să creeze o
anumită impresie despre intensitatea câmpului electric în cauză.
Pentru stabilirea acestei mărimi fizice considerăm o sarcină electrică
q, nu obligatoriu punctiformă, şi plasăm într-un oarecare punct al
câmpului una după alta sarcinile punctiforme q1 , q2 , q3 , , qn .
Atunci asupra lor, din partea câmpului sarcinii q, vor acţiona forţele

F1 , F2 , F3 ,

, Fn

care nu coincid între ele. Însă, considerând

rapoartele
Vezi Capitolul 3 paragraful 2 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de
prelegeri. Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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F1 F2 F3
, , ,
q1 q2 q3

,

Fn
,
qn

se constată că ele sunt egale între ele şi depind numai de mărimea
sarcinii q şi de poziţia punctului în care au fost plasate sarcinile
menţionate. Această mărime caracterizează câmpul electric al
sarcinii q în punctul considerat şi se numeşte intensitate a câmpului
electric

E

F
,
q0

(10.6)

unde cu q0 s-a notat valoarea sarcinii introduse în câmpul creat de
sarcina q. Sarcina q0 este numită sarcină de probă. Din (10.6) se
observă că intensitatea câmpului electric E este numeric egală cu
forţa ce acţionează din partea câmpului asupra unei sarcini
punctiforme unitare pozitive, situată în punctul considerat al
câmpului. Sensul vectorului E al intensităţii câmpului electric
coincide cu sensul forţei F .
Observăm că, determinând intensitatea câmpului electric E cu
ajutorul (10.6), este necesar să utilizăm sarcini de probă foarte mici,
pentru ca acestea să nu influențeze câmpul studiat. Această condiţie
implică următoarea modificare a definiţiei (10.6) pentru intensitatea
câmpului electric:
F r 
.
q0 0 q
0

E  r   lim

(10.6, a)

Utilizând legea lui Coulomb (10.3), pentru intensitatea câmpului
electric al unei sarcini punctiforme aflate în repaus, obţinem:

E r  

1 q r
.
4 0 r 2 r
13

(10.7)

Aici am considerat în calitate de q2 (vezi (10.3)) sarcina q, iar în
calitate de q1 – sarcina de probă q0. Totodată am notat r12  r şi

r12  r . Vectorul

r
este versorul vectorului de poziţie
r

r ce uneşte

sarcina punctiformă q cu punctul de observaţie, unde se plasează
sarcina de probă q0. Din (10.7) rezultă că vectorul E al intensităţii
câmpului electric al unei sarcini punctiforme este orientat de-a lungul
dreptei ce trece prin această sarcină şi punctul de observaţie. Sensul
lui este de la sarcină spre punctul de observaţie, când sarcina este
pozitivă şi de la punctul de observaţie spre sarcina q, când aceasta
este negativă. Din formula (10.6) se observă că unitatea de intensitate
a câmpului electric în SI este N/C = V/m.
Conform (10.6), forţa ce acţionează asupra sarcinii de probă este:

F  q0 E .
Însă, dacă intensitatea câmpului electric este cunoscută, se poate
determina forţa ce acţionează asupra oricărei sarcini punctiforme q
plasată în punctul unde se cunoaşte E :

F  qE .

(10.8)

De aici se observă că vectorii F şi E au acelaşi sens atunci,
când q este pozitivă şi sensuri opuse, când q este negativă.
După cum am menţionat mai devreme, proprietatea
fundamentală a câmpului electric este cea de a exercita acţiune de
forţă asupra sarcinilor situate în el. În acest sens se poate afirma, că
intensitatea câmpului electric E , care intervine în calitate de
caracteristică de forţă, caracterizează complet câmpul. De aici rezultă
problema fundamentală a studiului sarcinilor electrice în repaus,
adică a electrostaticii:
14

Câmpul electric în vid. I
determinarea intensităţii câmpului electric E în fiecare punct
al spaţiului, cunoscând mărimea şi distribuţia sarcinilor ce
creează acest câmp.
Pentru a rezolva această problemă considerăm un sistem de
sarcini punctiforme fixe q1 , q2 , q1 , , qn . Situăm într-un anumit
punct al câmpului creat de acest sistem o sarcină de probă q0.
Experimental s-a stabilit că forţa rezultantă F ce acţionează din
partea câmpului electric asupra sarcinii q0 este egală cu suma
vectorială a forţelor ce acţionează din partea fiecărei sarcini a
sistemului asupra sarcinii de probă, adică:
n

F   Fi .

(10.9)

i 1

Însă conform (10.8) F  qE şi Fi  q0 Ei , unde E este intensitatea
câmpului rezultant, iar Ei este intensitatea câmpului creat de sarcina
cu numărul i . Substituind în (10.9), obţinem
n

E   Ei ,

(10.10)

i 1

adică:
intensitatea câmpului electric a unui sistem de sarcini
punctiforme este egală cu suma vectorială a intensităţilor
câmpurilor electrice create de fiecare sarcină aparte.
Această afirmaţie se numeşte principiul superpoziţiei
câmpurilor electrice. El arată că fiecare din sarcinile sistemului
creează câmpul său electric ca şi cum în sistem nu ar mai exista şi
alte sarcini, adică independent de celelalte sarcini ale sistemului.
Astfel, în cazul distribuţiei discrete a sarcinii electrice, problema
15

fundamentală a electrostaticii se rezolvă cu ajutorul principiului
superpoziţiei (10.10).
Însă sarcina electrică poate fi distribuită, de asemenea, şi
continuu: de-a lungul unei anumite linii, pe o anumită suprafaţă sau
într-un anumit volum. În aceste cazuri, pentru soluţionarea problemei
fundamentale a electrostaticii, sarcina se împarte imaginar în
elemente foarte mici şi se utilizează formula (10.10) ca şi cum sarcina
ar fi fost un sistem de sarcini punctiforme. Însă, pentru ca rezultatul
să se obţină exact, trebuie să calculăm limita sumei menţionate, când
dimensiunile elementelor tind la zero. Astfel, formal, semnul sumei
în formula (10.10) trece în cel al integralei
E  k

dq r
,
r2 r

(10.11)

unde integrala se calculează după linia, suprafaţa sau volumul în care
este distribuită sarcina electrică. În (10.11) dq reprezintă sarcina
electrică a unui element infinit mic al obiectului încărcat (linie,
suprafaţă sau volum). Pentru a o determina este necesar să cunoaştem
densitatea liniară , superficială σ şi, respectiv, volumică  a sarcinii,
care se definesc după cum urmează:


dq
dq
dq
.
, 
, 
dl
dS
dV

(10.12)

Din (10.12) se observă că , σ şi  reprezintă sarcina unei unităţi
de lungime a liniei, de arie a suprafeţei şi, respectiv, de volum a
corpului încărcat. Trebuie să remarcăm că aceste mărimi reprezintă
în caz general funcţii ce depind de coordonatele punctelor liniei,
suprafeţei sau a volumului, după care este distribuită sarcina. Întrucât
aceste funcţii sunt diferite în diferite cazuri, este imposibil să
rezolvăm problema fundamentală a electrostaticii în formă generală.
Această soluţionare se face în fiecare caz concret aparte. Este evident
că trebuie să se cunoască, de asemenea, forma corpului încărcat.
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Am analizat căile generale de soluţionare a problemei
fundamentale a electrostaticii, care se reduc la operaţii de sumare sau
integrare. Însă, în electrostatică, de rând cu problema fundamentală
se cercetează, de asemenea, şi problema inversă, care constă în
determinarea sarcinii, precum şi a distribuţiei acesteia, cunoscând
intensitatea E a câmpului creat de această sarcină. Soluţionarea
acestei probleme, de regulă, se reduce la operaţii de diferenţiere.
Metoda analitică de descriere a câmpului electrostatic, aflând
dependenţa E  r  , nu este unică. Există, de asemenea, metoda
grafică, care utilizează liniile de câmp.
Linia trasată în câmpul electric astfel încât direcţia tangentei la
ea în orice punct să coincidă cu direcţia vectorului intensităţii
câmpului se numeşte linie de câmp.
Întrucât linia tangentă ca şi oricare
altă dreaptă defineşte două sensuri
opuse, liniei de câmp i se atribuie un
anumit sens (fig. 10.2). În calitate de
sens pozitiv al liniei de câmp se ia
sensul vectorului E . Astfel, se poate
Fig. 10.2
afirma că liniile câmpului electric
încep în sarcinile pozitive şi se termină în cele negative. După cum
vom observa în continuare în
paragraful 10.4, în spaţiul
liber de sarcini electrice,
liniile de câmp sunt mai
apropiate una de alta în
locurile unde câmpul este mai
puternic şi mai îndepărtate în
locurile unde câmpul este mai
Fig. 10.3
slab. De aceea, după densitatea
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liniilor de câmp se poate judeca despre mărimea intensităţii câmpului
electric. În figurile 10.3, a şi 10.3, b sunt repre-zentate liniile de câmp
ale unei sarcini punctiforme pozitive şi, respectiv, nega-tive. Liniile

Fig. 10.4
de câmp ale unui sistem din două sarcini punctiforme egale ca mărime şi semn (pozitiv), precum şi de semne diferite sunt reprezentate în
figurile 10.4, a şi 10.4, b. Metoda grafică de descriere a câmpurilor
electrice posedă un înalt grad de claritate, de aceea se utilizează pe
larg în electrostatică.
Pentru a obţine experimental tabloul liniilor de câmp ale unui
sistem de sarcini electrice se poate utiliza un vas de sticlă cu fundul
plat, conţinând un lichid izolator (ulei de castor, glicerină etc.), în
care se distribuie uniform particule de asbest, griş etc. În lichid se
introduc electrozi de metal, care fiind uniţi la o sursă de electricitate,
creează un câmp electric. Particulele, electrizându-se în acest câmp
prin influenţă şi atrăgându-se una spre alta, formează lanţuri de-a
lungul liniilor de câmp. Însă tabloul liniilor de câmp obţinut în acest
mod, nu este destul de exact, întrucât în lichid apar curenţi datorită
acţiunii asupra lui a forţelor câmpului electric neomogen. Rezultate
mai bune se pot obţine distribuind particulele pe o placă de sticlă, de
care sunt lipiţi electrozii. Scuturând uşor placa, particulele electrizate
se distribuie în lanţ de-a lungul liniilor de câmp.
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10.4. Teorema lui Gauss
În paragraful 10.3 s-a constatat că problema fundamentală a
electrostaticii poate fi rezolvată utilizând principiul superpoziţiei. Însă
această metodă în multe cazuri este destul de lungă şi anevoioasă.
Deaceea a apărut necesitatea de a găsi o altă metodă, chiar şi mai puţin
generală, dar care permite soluţionarea problemei fundamentale a
electrostaticii. Metoda găsită are la bază utilizarea teoremei lui Gauss.
Pentru formularea teoremei lui
Gauss trebuie, mai întâi, să introducem
noţiunea de flux al unui vector.
Această noţiune este una dintre cele
mai importante în analiza vectorială şi
se utilizează în formulările celor mai
importante proprietăţi ale câmpurilor
electrice şi magnetice. La început
noţiunea de flux a fost introdusă în
hidrodinamică pentru calcularea
volumului de lichid V ce trece printr-o
suprafaţă arbitrară de arie S. Să
analizăm acest calcul mai detaliat.
Fig. 10.5
Presupunem că în câmpul vitezelor v
ale particulelor unui lichid, perpendicular pe acest vector se află o
suprafaţă plană de arie S (fig. 10.5, a). Volumul de lichid care trece
prin această arie în timpul dt este egal cu S vdt . Dacă suprafaţa este
înclinată (fig. 10.5, b), atunci acest volum este egal cu Sv cos  dt ,
unde  este unghiul dintre vectorul v şi normala n la suprafaţa S.
Volumul de lichid care trece prin suprafaţa S în unitatea de timp va fi
egal cu Sv cos  , adică cu produsul scalar (v S ) dintre vectorul
vitezei v şi cel al suprafeţei S  S  n . Vectorul unitar n al normalei
la suprafaţa S poate fi trasat în două sensuri opuse, unul din care se ia
pozitiv. În acest sens se trasează şi vectorul n . Partea suprafeţei de
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unde iese vectorul n se numeşte exterioară, iar cea în care acest vector
intră – interioară.
Dacă suprafaţa S nu este plană, atunci aceasta se divizează în
elemente infinit mici dS , se calculează volumul lichidului ce trece
prin fiecare din ele, se sumează toate rezultatele şi, pentru ca
rezultatul să fie exact, se trece la limită când dimensiunile
elementelor dS  0 . Ca rezultat se ajunge la integrala  vdS ce se
calculează după toată suprafaţa S.
Expresia de tipul  vdS se întâlneşte în cele mai diverse
probleme din fizică şi matematică. Rezultă că ea are sens, indiferent
de sensul fizic al vectorului v . Această expresie se numeşte flux al
vectorului v prin suprafaţa S. De exemplu, integrala



  E  dS 

(10.13)

S 

se numeşte flux al vectorului intensităţii câmpului electric E , în
pofida faptului că în acest caz nu există vreun „curent” real. Fluxul
vitezei  vdS poate fi interpretat ca volumul de lichid ce trece prin
suprafaţa S într-o unitate de timp. Care, însă, este interpretarea
fluxului intensităţii câmpului electric E (10.13)? Întrucât intensitatea
câmpului electric E este proporţională cu densitatea liniilor de câmp,
adică cu numărul lor ce intersectează o unitate de arie a suprafeţei
plane situate perpendicular pe liniile de câmp, fluxul intensităţii
câmpului electric E poate fi interpretat ca numărul liniilor de câmp
ce intersectează suprafaţa considerată S.
Calculăm fluxul intensităţii câmpului electric al unui sistem de
sarcini electrice. În acest caz, intensitatea câmpului electric E ,
conform principiului superpoziţiei, este egală cu suma vectorială a
intensităţilor câmpurilor create de fiecare sarcină în parte (vezi
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(10.10)). Înmulţind (10.10) cu dS şi integrând după suprafaţa
considerată S, obţinem



S 



n

EdS  

  E dS 

i 1  S 

i

sau, luând în considerare (10.13), avem
n

   i ,

(10.14)

i1

unde Φ1, Φ2, Φ3,···, Φn sunt fluxurile intensităţilor E1 , E2 , E3 ,

, En
ale câmpurilor sarcinilor respective. Astfel, deoarece intensităţile
câmpurilor se adună vectorial, aceasta conduce la adunarea algebrică
a fluxurilor. Dacă fluxul intensităţii câmpului se calculează după o
suprafaţă închisă S , atunci aceasta se indică în integrala (10.13) cu
un cerculeţ:



  E  dS  .

(10.15)

S 

Calculăm acum fluxul vectorului E al
unei sarcini punctiforme printr-o suprafaţă
închisă. În calitate de normală pozitivă a
suprafeţei selectăm normala exterioară, adică
normala orientată în afară (fig. 10.6).
Conform (10.7), intensitatea câmpului electric
în punctele de pe suprafaţa S se determină cu
expresia:
E

Fig. 10.6

1

q r
.
4 0 r 2 r

Dacă suprafaţa este sferică şi sarcina punctiformă se află în
centrul ei (fig.10.6), atunci fluxul vectorului E printr-un element dS
al suprafeţei este:
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d   E  n dS 

Întrucât

1

q
 r  n  dS .
4 0 r 3

n  1, avem  r  n   r . De aceea:

 r  n   0 , iar

d 

1

q
dS .
4 0 r 2

Integrăm această expresie ţinând seama că pe suprafaţa sferică
1 q
mărimea
 const. :
4 0 r 2


1

q
4 0 r 2

1

 dS  4

S 

0

q
S,
r2

unde S  4 r 2 este aria suprafeţei sferice. De aceea, pentru fluxul
vectorului E al unei sarcini punctiforme printr-o suprafaţă sferică se
obţine:
q
(10.16)
 .
0
Acest rezultat este valabil nu
numai pentru o suprafaţă sferică, ci şi
pentru orice suprafaţă închisă. Pentru a
demonstra această afirmaţie selectăm
un element dS al unei suprafeţe
arbitrare închise cu normala n
exterioară (fig. 10.7). Fluxul vectorului
E prin această suprafaţă





d   E  n dS  EdS cos   EdSr ,

Fig. 10.7

unde dSr este proiecţia elementului dS pe planul perpendicular
vectorului de poziţie r . Utilizând expresia (10.7) şi faptul că
 r  n   r , obţinem:
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d 

dSr
.
4 0 r 2
q

Mărimea dSr r 2 reprezintă unghiul solid d sub care se vede
elementul dSr şi, prin urmare, dS din punctul unde se află sarcina q.
Vom considera acest unghi pozitiv dacă elementul dS este orientat
spre sarcina q cu partea sa interioară şi negativ în caz contrar. Prin
urmare:
d 

q
4 0

d .

(10.17)

Calculul fluxului  printr-o suprafaţă S, nu obligator închisă, se
reduce acum la integrarea expresiei (10.17) după întregul unghi solid
 sub care se vede suprafaţa S:



q
4 0



q

 d  4
0

.

(10.18)

0

Dacă suprafaţa S este închisă, atunci se pot evidenţia două cazuri.
1. Sarcina q se află în interiorul
suprafeţei S (fig. 10.8, a). În acest caz, unghiul
solid  cuprinde toate direcţiile în spaţiu,
adică   4 şi, prin urmare, formula (10.18)
trece în (10.16), şi nu importă de câte ori
dreapta ce are originea în sarcina q
intersectează diferite regiuni ale suprafeţei S.
Presupunem că se produc 3 intersecţii (fig.
10.8, b). Valorile absolute ale unghiurilor
solide, sub care se văd elementele dS1 , dS2
şi dS3 ale suprafeţei S sunt egale. Însă
elementele dS3 şi dS2 sunt orientate în
Fig. 10.8
raport cu sarcina q cu părţile interioară şi,
respectiv, exterioară. De aceea, unghiul solid total sub care se văd
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aceste elemente este egal cu zero.
Rămâne numai unghiul d sub
care se vede elementul dS1 . Aşa se
întâmplă întotdeauna când numărul
de intersecţii este impar, iar sarcina
se află în interiorul suprafeţei S.
2. Sarcina se află în afara
Fig. 10.9
domeniului mărginit de suprafaţa
S (fig. 10.9). În acest caz, dreapta ce
are originea în sarcina q interceptează suprafaţa S un număr par de ori,
sau n-o interceptează deloc. De aceea, unghiul solid  şi, prin urmare,
fluxul  sunt egale cu zero.
Observăm că rezultatul (10.16) generalizat pentru orice suprafaţă
închisă este limitat la o sarcină punctiformă. Însă această limitare
poate fi eliminată, întrucât orice sarcină poate fi divizată în sarcini
punctiforme. În acest caz, intensitatea câmpului E se exprimă
conform principiului superpoziţiei prin formula (10.10), iar fluxul –
prin (10.14). Aşadar:
n

n

i 1

i

   i  

qi

0



n

1

0

q

i

i 1

.

Astfel, ajungem la următoarea relaţie fundamentală





S 



E  dS 

1

0

n

q ,
i 1

i

(10.19)

care se numeşte teorema electrostatică a lui Gauss şi poate fi
formulată în modul următor:
fluxul vectorului intensităţii câmpului electric prin orice
suprafaţă închisă este egal cu suma algebrică a tuturor
sarcinilor aflate în interiorul acestei suprafeţe împărţită la
constanta electrică  0 .
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Să demonstrăm acum, utilizând teorema lui Gauss, că
intensitatea câmpului electric este proporţională cu densitatea liniilor
de câmp. Pentru aceasta alegem un contur arbitrar L şi trasăm prin
punctele lui linii de câmp (fig. 10.10). Aceste linii formează o
suprafaţă
tubulară.
Considerăm
secţiunile arbitrare S şi Sʹ, normale
tubului. Notăm prin  fluxul prin
secţiunea S. Aplicăm teorema lui
Gauss pentru suprafaţa închisă
constituită din secţiunile S, Sʹ şi
suprafaţa laterală a tubului. Fluxul
prin suprafaţa laterală este nul,
Fig. 10.10
întrucât liniile de câmp n-o
interceptează. Fluxul prin secţiunea S
este  , dat fiind că normala exterioară la suprafaţa considerată este
opusă vectorului normalei n (fig. 10.10). Fluxul prin S  este  .
De aceea fluxul total prin suprafaţa închisă considerată este    .
Conform teoremei lui Gauss, acest flux trebuie să fie egal cu zero,
întrucât în interiorul suprafeţei tubulare nu sunt sarcini electrice:
    0 . De aici rezultă că    . Dacă suprafaţa tubulară este
foarte subţire, atunci această relaţie trece în

ES   ES .
Ca şi în cazul curentului unui lichid ideal, în locurile unde tubul
este mai îngust câmpul (intensitatea câmpului electric E  ) este mai
puternic, iar în locurile unde tubul este mai larg, câmpul electric
(intensitatea câmpului E ) este mai slab. Rezultă că intensitatea
câmpului E este proporţională cu densitatea liniilor de câmp.
Relaţia (10.19) exprimă teorema lui Gauss sub formă integrală.
Însă în multe probleme aplicative este mai comodă utilizarea formei
diferenţiale a acesteia. Pentru a o obţine considerăm un mediu încărcat
cu sarcină electrică de densitate volumică ρ, în care evidenţiem un
paralelipiped rectangular infinit mic cu laturile dx , dy şi dz paralele
cu axele unui sistem cartezian de coordonate (fig. 10.11). Atunci
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volumul dV al paralelipipedului posedă sarcina dq   dV .
Presupunem că densitatea sarcinii electrice este o funcţie continuă de
coordonatele x, y şi z. Este clar că presupunerea privind continuitatea
distribuţiei sarcinii electrice este o idealizare, precum este şi
presupunerea despre distribuţia continuă a masei. Aceste modele,
însă, se utilizează pe larg în fizica macroscopică, întrucât atât
sarcinile, cât şi masele particulelor ce constituie substanţa sunt foarte
mici. Aplicăm acum teorema lui Gauss (10.19) pentru suprafaţa
închisă mărginită de feţele
paralelipipedului
considerat.
Calculăm mai întâi fluxul
vectorului E prin feţele 1 şi 2 ale
paralelipipedului (fig. 10.11).
Normala exterioară n la faţa 1
este orientată în sens opus axei x
şi fluxul intensităţii prin această
 Ex  x, y, z  dydz.
faţă
este
Fig. 10.11
Normala exterioară n la faţa 2
coincide cu orientarea axei x . De
aceea, pentru fluxul prin această faţă obţinem  Ex  x  dx, y, z  dydz.
Fluxul total prin feţele 1 şi 2 este:
 Ex  x  dx, y, z   Ex  x, y, z  dydz .

Întrucât dx este foarte mic, expresia dintre parantezele pătrate
trebuie să fie proporţională cu dx , adică:

Ex  x  dx, y, z   Ex  x, y, z   dEx  x, y, z   kdx ,
unde k este coeficientul de proporţionalitate, pe care îl determinăm
ţinând seama că y, z  const. :
 dE  x, y, z  
k x
 .
dx

 y,z

Astfel de expresii, după cum s-a explicat în tema 3, sunt numite
derivate parţiale. În cazul nostru, aceasta este derivata parţială a
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funcţiei Ex  x, y, z  în raport cu x . Cu alte cuvinte, k 
urmare:

Ex
. Prin
x

 Ex  x  dx, y, z   Ex  x, y, z  dydz 

Ex
E
(10.20, a)
dxdydz  x dV ,
x
x
unde dV  dxdydz este volumul paralelipipedului. Analogic obţinem


E
 E y  x, y  dy, z   E y  x, y, z  dxdz  y dV , (10.20, b)
y
E
 Ez  x, y, z  dz   Ez  x, y, z   dxdy  z dV . (10.20, c)
z
Adunând expresiile (10.20, a), (10.20, b) şi (10.20, c) obţinem fluxul
total al intensităţii câmpului electric E prin suprafaţa închisă a
paralelipipedului:

 E E y Ez 
d   x 

 dV .

x

y

z


Pe de altă parte, conform teoremei lui Gauss acest flux trebuie să fie
d 

dq

0

 dV
.
0



Comparând ultimele două expresii, obţinem


,
0

(10.21)

Ex E y Ez


.
x
y
z

(10.22)

div E 

unde

div E 

Formula (10.21) exprimă teorema lui Gauss în formă diferenţială.
Mărimea definită prin formula (10.22), după cum se observă din
27

deducere are sensul fluxului vectorului intensităţii câmpului electric
ce provine din unitatea de volum a corpului încărcat. Prin ecuaţia
(10.21) acest flux este determinat de sarcina ρ (sursa) a unei unităţi
de volum. Mărimea (10.22) îşi păstrează sensul independent de
natura fizică şi geometrică a vectorului E . Această mărime se
numeşte divergenţă a vectorului E şi caracterizează puterea sursei
vectorului E . Divergenţa se întâlneşte în cele mai diferite probleme
din fizică şi matematică, ceea ce justifică introducerea acestei noţiuni.
După cum se observă din (10.22), div E este o mărime scalară şi are
sens numai pentru mărimi vectoriale. Există şi altă notare a
divergenţei unui vector, în care se utilizează operatorul lui Hamilton
 (nabla)1:

div E   E ,

(10.23)

unde






i
j k.
x
y
z

Din deducere rezultă că teorema lui Gauss sub formă diferenţială
(10.21) este o consecinţă a acestei teoreme sub formă integrală
(10.19). Inversând raţionamentele, este uşor de obţinut forma
integrală a teoremei, în baza celei diferenţiale. De aceea, ambele
forme sunt matematic echivalente. Trebuie de menţionat că teorema
lui Gauss în electrostatică, după cum se observă din deducerea ei, nu
este altceva decât o consecinţă a legii lui Coulomb. Într-adevăr, dacă
forţa de interacţiune dintre sarcinile punctiforme n-ar fi fost
proporţională cu 1 r 2 , ci cu altă funcţie de r, atunci fluxul vectorului
E ar fi depins de r, adică de forma suprafeţei ce înconjoară sarcina.
Datorită legii lui Coulomb, în expresia pentru fluxul elementar printr-un
element de arie a suprafeţei apare mărimea dSr r 2  d  , care
ulterior determină independenţa fluxului  de forma suprafeţei ce
înconjoară sarcina.
Vezi Capitolul 3, p. 54 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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Concretizăm acum limitele de valabilitate ale teoremei lui Gauss.
Întrucât aceasta este o consecinţă a legii lui Coulomb, care este valabilă
numai pentru sarcini în repaus, putem demonstra că teorema lui Gauss
este valabilă cel puţin pentru cazul câmpurilor electrice create de
sarcini electrice aflate în repaus, adică pentru câmpuri electrice
staţionare (ce nu variază în timp). Prin expresia "cel puţin" subliniem
că teorema lui Gauss, fiind o consecinţă a legii lui Coulomb, poate fi
mai generală decât însăşi legea lui Coulomb. Această supoziţie se
bazează pe faptul că legea lui Coulomb intervine în deducerea
teoremei lui Gauss ca o condiţie suficientă, dar nu şi necesară. Rezultă
că în cazul câmpurilor electrice nestaţionare teorema lui Gauss, de
asemenea, poate fi valabilă. Este firesc să înaintăm ipoteza că teorema
este valabilă nu numai în electrostatică, ci şi în electrodinamică, unde
se operează cu câmpuri electromagnetice nestaţionare. Numai
experimentul poate demonstra justeţea sau falsitatea acestei ipoteze.
După cum vom constata mai târziu, până în prezent nu există date
experimentale ce ar contrazice această ipoteză. De aceea, teorema lui
Gauss este considerată lege fundamentală.
Teorema lui Gauss sub formă integrală (10.19) stabileşte relaţia
dintre mărimile fizice ale punctelor spaţiului ce se află la distanţe cât
se doreşte de mari. Aceasta poate crea impresia că justeţea acestei
teoreme este legată de presupunerea propagării interacţiunilor
electrice cu viteză infinită. Cel puţin, această concepţie de propagare
nu contrazice teorema lui Gauss şi nici legea lui Coulomb. Pe de altă
parte, posibilitatea reprezentării teoremei lui Gauss sub forma
diferenţială, care leagă mărimile fizice locale, adică ce caracterizează
un punct al spaţiului, indică justeţea concepţiei de transmitere a
interacţiunilor cu viteză finită. Astfel, ambele concepţii de
transmitere a interacţiunilor dau în electrostatică aceleaşi rezultate.
Dar aceasta se întâmplă numai în electrostatică. După cum vom
observa mai târziu, în electrodinamică, numai concepţia de
transmitere a interacţiunilor cu viteză finită prin intermediul
câmpului electromagnetic satisface datele experimentale. De aceea,
această concepţie se pune la baza electromagnetismului în întregime.
După cum am observat deja, fluxul vectorului E (dar şi al
oricărui alt vector) printr-o suprafaţă închisă se poate exprima
conform (10.19) prin integrala
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  E  dS  .

(10.24)

S 

Pe de altă parte, conform sensului fizic al divergenţei, fluxul
elementar ce provine din volumul dV , este d   div E  dV , iar
fluxul provenit din tot volumul V mărginit de suprafaţa S va fi:



 div E  dV .

(10.25)

V 

Comparând (10.24) cu (10.25), obţinem:

 div E  dV    E  dS  .

V 

(10.26)

S 

Această relaţie exprimă teorema matematică a lui Gauss. Ea
leagă integrala după un volum determinat V cu integrala după
suprafaţa închisă ce mărgineşte acest volum. Teorema poate fi
utilizată pentru trecerea de la o integrală de suprafaţă la una după
volum şi invers. Expresia (10.26), după cum se observă din deducerea
ei, este valabilă nu numai pentru vectorul intensităţii câmpului
electric E , ci şi pentru oricare alt vector.
10.5. Aplicarea teoremei lui Gauss
la calculul câmpului electric
Vom observa chiar de la început că teorema lui Gauss, fiind o
expresie scalară, nu este şi nu poate fi suficientă pentru calcularea
intensităţii câmpului electric a unui sistem arbitrar de sarcini. Aceasta
se observă din faptul că o relaţie scalară în general nu este suficientă
pentru determinarea celor trei componente Ex, Ey şi Ez ale vectorului
E . Este necesară o anumită simetrie pentru ca problema să se reducă
la soluţionarea unei ecuaţii lineare. În aceste cazuri, teorema lui
Gauss poate fi suficientă pentru calculul vectorului E . Considerăm
câteva exemple.
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10.5.1. Câmpul electric al unui plan infinit încărcat uniform
cu sarcină de densitatea 𝛔
Deoarece planul este încărcat
uniform, densitatea superficială de
sarcină  (vezi (10.12)) este o mărime
constantă. Din simetria problemei
rezultă că vectorul E trebuie să fie
perpendicular planului (fig. 10.12) şi
constant ca mărime. Pentru a aplica
teorema lui Gauss este necesar să
calculăm fluxul vectorului E printr-o
Fig. 10.12
suprafaţă închisă arbitrară. Întrucât
această suprafaţă poate fi oricare, o alegem de o formă convenabilă
astfel, încât calculul sa fie cât mai simplu. Este convenabilă o
suprafaţă cilindrică cu generatoarea perpendiculară planului şi cu
bazele simetrice în raport cu acesta. Dacă S este aria unei baze, atunci
fluxul vectorului E printr-o bază va fi ES, iar prin ambele – 2ES.
Fluxul aceluiaşi vector prin suprafaţa laterală este egal cu zero,
întrucât vectorii E şi n sunt perpendiculari. De aceea, fluxul prin
toată suprafaţă cilindrică va fi 2ES. Sarcina conţinută în interiorul
suprafeţei cilindrice menţionate este  S . Conform teoremei lui
Gauss (10.19), avem
2 ES 

de unde se obţine:
E

S
,
0


.
2 0

(10.27)

Din rezultatul obţinut se observă că intensitatea câmpului unui
plan infinit încărcat uniform nu depinde de distanţa până la acesta.
Dar planul infinit este o idealizare. În practică putem avea o placă
încărcată care poate fi considerată infinită, dacă distanţa până la
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aceasta este neglijabilă în comparaţie cu dimensiunile ei. Numai în
acest caz formula (10.27) este valabilă. La distanţe mari ea nu mai
este corectă, intensitatea câmpului micşorându-se cu distanţa. La
distanţe mult mai mari decât dimensiunile plăcii încărcate, aceasta se
comportă ca o sarcină punctiformă şi intensitatea câmpului descreşte
invers proporţional cu pătratul distanţei până la ea.
10.5.2. Câmpul electric a două plane paralele infinite
încărcate uniform cu sarcini de semne contrare
Dacă densităţile superficiale ale sarcinilor
de pe ambele plane sunt egale ca mărime, dar
opuse ca semn, atunci vor fi egale şi opuse ca
sens şi intensităţile câmpurilor electrice ale
acestora. Între plane sensurile câmpurilor
coincid (fig. 10.13), din care cauză intensitatea
rezultantă:


E .
0

Fig. 10.13

(10.28)

În spaţiul exterior planelor, sensurile intensităţilor câmpurilor
sunt opuse şi câmpul rezultant este nul.
10.5.3. Câmpul electric al unei sfere încărcate uniform după
volum şi pe suprafaţă
Notăm raza sferei cu R, iar sarcina
ei cu q. Datorită simetriei sferice
vectorul E este paralel sau antiparalel
vectorului de poziţie r trasat din
centrul sferei până la punctul de
observaţie. Graţie aceleiaşi simetrii
sferice, modulul vectorului E depinde
numai de distanţa r (fig. 10.14).
Observăm că suprafaţa sferică S
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Fig. 10.14

Câmpul electric în vid. I
împarte spaţiul în două domenii: I (interior) şi II (exterior).
Pentru determinarea intensităţii câmpului în punctele domeniului II
alegem un punct arbitrar A ce aparţine acestuia şi trasăm o sferă de raza
r  R . Fluxul vectorului E prin această suprafaţă este:



  E  dS   

 S2 

EdS cos 0 .

 S2 

Deoarece E  const. în toate punctele sferei S 2 , obţinem

  ES2  4 r 2 E . Utilizând teorema lui Gauss (10.19), avem
4 r 2 E  q  0 , de unde

E

q
4 0 r 2

, r  R ,

(10.29)

indiferent dacă sfera este încărcată uniform după volum sau pe
suprafaţă. Din formula (10.29) se observă că o sferă încărcată
uniform creează în spaţiul exterior un astfel de câmp electric, de
parcă sarcina ar fi concentrată în centrul ei. Pentru R  r se obţine
câmpul unei sarcini punctiforme, după cum şi trebuie să fie, întrucât
teorema lui Gauss s-a dedus utilizând legea lui Coulomb.
Determinăm acum intensitatea câmpului electric în domeniul I.
Pentru aceasta alegem un punct arbitrar B din acest domeniu şi
trasăm prin el sfera S1 . Dacă sarcina q este distribuită uniform pe
suprafaţa sferei S , atunci fluxul vectorului E prin S1 este nul,
întrucât în interiorul suprafeţei S1 nu sunt sarcini. De aici rezultă că
pentru r  R intensitatea câmpului electric E  0 . Dacă sarcina este
distribuită uniform după volumul sferei cu densitatea



q
q
3q


,
3
V 4 R 3 4 R3
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atunci conform teoremei lui Gauss, fluxul vectorului E prin S1 este
q

4 r 2 E 

0

,

unde q    4 r 3 3 este sarcina aflată în interiorul sferei S1 . De aici
rezultă că
E


r,  r  R  ,
3 0

adică intensitatea câmpului în acest caz este direct proporţională cu
distanţa până la centrul sferei.
Rezultatele obţinute pot fi scrise sub
formele următoare:
a) pentru câmpul unei sfere încărcate
uniform pe suprafaţă (fig. 10.15, a):

 0,

E 1 q
 4 r 2 ,
0


r  R,
r  R.

(10.30)

b) pentru câmpul unei sfere încărcate
uniform după volum (fig. 10.15, b):
 
 3 r ,
 0
E
 1 q,
 4 0 r 2

r  R,

(10.31)
r  R.

Fig. 10.15

Trebuie să menţionăm că rezultatele (10.30) şi (10.31) obţinute
cu ajutorul teoremei lui Gauss sub formă integrală pot fi obţinute, de
asemenea, utilizând forma diferenţială a teoremei (10.21). Vom
ilustra această posibilitate obţinând rezultatul (10.31) prin această
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metodă. Datorită simetriei sferice a problemei, vectorul intensităţii
câmpului electric poate fi reprezentat sub forma:
r
E r   E r  .
r

Proiecţiile acestui vector pe axele de coordonate sunt:
x
y
z
Ex  E  r  , E y  E  r  , E z  E  r  .
r
r
r

Pentru a afla div E trebuie să calculăm preventiv derivatele parţiale
E x E y
E x
E z
,
şi
. Pentru
avem:
x
z
x
y

Ex dE  r  r x
x r E  r 

   E r  2

.
x
dr x r
r x
r
Dar, r 2  x 2  y 2  z 2 . Diferenţiind această expresie, obţinem
r
r x
 2 x sau
 . Introducând acest rezultat în relaţia
x
x r
precedentă, obţinem:
2r

Ex dE  r  x 2
x2 E  r 

 2  E r  3 
.
x
dr
r
r
r
Analogic,

E y
y



dE  r  y 2
y2 E  r 
 2  E r  3 
,
dr
r
r
r

Ez dE  r  z 2
z2 E r 

 2  E r  3 
.
z
dr r
r
r
Adunând aceste expresii, obţinem:
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div E 

dE  r 
E r  1 d 2
 r E  r  .
2
 2
dr
r
r dr 

(10.32)

Conform teoremei lui Gauss (10.21), în interiorul sferei
1 d 2

 r E  r   
2
r dr
0

sau
d  r 2 E  r   


d r3  .
3 0

Integrând această ecuaţie, obţinem
E r  


C
r 2 ,
3 0
r

unde constanta de integrare C se anulează, deoarece când r  0
câmpul nu poate fi infinit, adică întrucât E  0   0 . De aceea
E r  


r, r  R ,
3 0

(10.33)

ceea ce coincide cu (10.31) pentru r  R . În afara sferei încărcate
sarcină nu există. De aceea,   0 şi conform teoremei lui Gauss
(10.21):
1 d 2
 r E  r    0 .
r 2 dr 

Aceasta înseamnă:

r 2 E  r   const.,
sau
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E r  

const.
,
r2

r  R.

Pentru aflarea acestei constante observăm, că rezultatul
precedent trebuie să coincidă cu (10.33) pentru r  R :


const.
.
R
3 0
R2
De aici obţinem:

const. 

 R3
3q R3
q


.
3
3 0 4 R 3 0 4 0

Astfel, pentru intensitatea câmpului în acest caz avem
E r  

1

q
, r  R,
4 0 r 2

(10.34)

ceea ce coincide cu (10.31) după cum şi trebuie să fie.
10.5.4. Câmpul unui fir rectiliniu infinit şi a unui cilindru
infinit încărcate uniform.
În
conformitate
cu
simetria problemei, câmpul
firului
rectiliniu
infinit
încărcat uniform este orientat
radial, într-un caz spre fir,
când sarcina este negativă, iar
în altul de la fir, când sarcina
este pozitivă (fig. 10.16, a). În
Fig. 10.16
calitate de suprafaţă închisă
alegem un cilindru de lungime l şi rază r, având axa coincidentă cu
firul (fig.10.16, b). Fluxul vectorului E prin suprafaţa cilindrului se
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reduce la fluxul prin suprafaţa laterală, întrucât bazele cilindrului nu
sunt intersectate de către liniile de câmp. Astfel,

  E  Slat  E  2 rl .
Conform teoremei lui Gauss sub formă integrală (10.19)
E  2 rl 

q

0

,

unde q este sarcina electrică a părţii firului, aflată în interiorul
cilindrului. Dacă densitatea liniară a sarcinii este   const. , atunci
q   l . Substituind această expresie în formula precedentă, obţinem:
E


.
2 0 r

(10.35)

Analogic se pot obţine relaţiile pentru intensitatea câmpului electric
a unui cilindru infinit gol de rază R încărcat uniform pe suprafaţă

r  R,
0,

E q
 2 r , r  R
0


(10.36)

şi a unui cilindru infinit plin de raza R
încărcat uniform după volum

 
 2 r , r  R,
 0
E
2
  R , r  R.
 2 0 r

(10.37)
Fig. 10.17

unde  este densitatea sarcinii. Graficele dependenţelor (10.36) şi
(10.37) sunt reprezentate calitativ în figurile 10.17, a şi 10.17, b.
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Capitolul 11. Câmpul electric în vid. II
11.1. Potenţialitatea câmpului electric
În capitolul precedent câmpul electric a fost descris prin
intermediul caracteristicii sale de forţă, numită intensitate a
câmpului electric E . Dar, în fizică există şi altă posibilitate de
descriere a interacţiunii, şi anume, prin intermediul măsurii acesteia,
numită energie potenţială1. Energia potenţială a unui sistem a fost
definită ca măsura interacţiunii părţilor lui componente egală cu
lucrul mecanic pe care acest sistem îl poate
efectua. Însă trebuie să ne amintim că nu orice
câmp de forţe poate fi descris cu ajutorul
energiei potenţiale1. Doar câmpurile
potenţiale, adică acele câmpuri, lucrul
forţelor cărora nu depinde de forma
traiectoriei de mişcare a corpului în câmp, ci
numai de poziţiile sale iniţială şi finală, pot fi
Fig. 11.1
descrise astfel. Clarificăm mai întâi dacă este
potenţial sau nu câmpul electrostatic. Pentru aceasta vom considera
două sarcini punctiforme q şi q0 şi vom calcula lucrul efectuat de
forţele câmpului sarcinii fixe q pentru deplasarea sarcinii q0 din
poziţia 1 în poziţia 2 (fig. 11.1). Conform (3.15), acest lucru se
exprimă prin integrala curbilinie:
2

2

1

1

L12   Fdr  q0  Edr .
Întrucât E 

1

q r
, obţinem:
4 0 r 2 r

qq0 2 dr qq0  1 1 
L12 

  .
4 0 r1 r 2 4 0  r1 r2 
r

(11.1)

Vezi Capitolul 3 paragraful 3.2 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de
prelegeri. Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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Din (11.1) se observă că lucrul forţelor câmpului electrostatic
L12 nu depinde de forma traiectoriei sarcinii q0 , ci numai de poziţiile
ei iniţială r1 şi finală r2 . Prin urmare, câmpul electrostatic al unei
sarcini punctiforme este un câmp potenţial. Dar dacă aceasta este
adevărat, câmpul electrostatic al unui sistem de sarcini în repaus, de
asemenea, este potenţial, întrucât pentru un astfel de sistem este
valabil principiul superpoziţiei.
Considerăm acum o sarcină electrică
punctiformă ce se deplasează într-un
câmp electrostatic din punctul 1 în 2, mai
întâi pe traiectoria 1→3→2, apoi pe
traiectoria 1→4→2 (fig. 11.2). În ambele
cazuri lucrul forţelor câmpului este
Fig. 11.2
aceleaşi: L132  L142 . Dacă sarcina se
deplasează pe o traiectorie închisă 1→3→2→4→1, atunci pe
porţiunea 2→4→1 lucrul îşi schimbă semnul: L241   L142 şi, prin
urmare, L132  L241  L13241  0 . Aceasta însemnă că lucrul forţelor
unui câmp electrostatic, efectuat asupra unei sarcini pe parcursul
deplasării ei pe o traiectorie închisă, este egal cu zero. Matematic,
acest lucru poate fi exprimat în modul următor:





L13241  q0  Edl ,
unde cerculeţul la integrală indică faptul că aceasta se calculează pe
o traiectorie închisă. Întrucât L13241  0 , ultima expresie se reduce la

  Edl   0 .

(11.2)

Această integrală se numeşte circulaţie a vectorului E şi reprezintă
condiţia de potenţialitate a câmpului electrostatic. Aşadar:
un câmp vectorial este potenţial, dacă circulaţia vectorului
acestui câmp de-a lungul oricărei traiectorii închise este egală
cu zero.
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Din ecuaţia (11.2) rezultă că liniile câmpului electrostatic nu pot
fi închise. Pentru demonstrarea acestui enunţ presupunem contrariul,
adică presupunem că ele sunt închise. Alegem în calitate de contur de
integrare o astfel de linie închisă. Parcurgând linia în sens pozitiv,
expresia de sub semnul integralei şi, prin
urmare, însăşi integrala este pozitivă.
Aceasta contrazice ecuaţia (11.2), ceea
ce demonstrează afirmaţia noastră că
liniile câmpului electrostatic nu sunt
închise.
Fig. 11.3
Ecuaţia (11.2) reprezintă condiţia
de potenţialitate a câmpului electrostatic
sub formă integrală. Stabilim care este forma diferenţială a acesteia.
Pentru aceasta aplicăm ecuaţia (11.2) pentru un contur dreptunghiular
ABCD infinit mic cu laturile dy şi dz aflat într-un plan perpendicular
axei x (fig. 11.3). Observăm că (11.2) poate fi scrisă sub forma:

  E dx  E dy  E dz   0 .
x

y

z

Aportul laturii AB la valoarea circulaţiei este E y  x, y, z  dy , iar a
laturii opuse este  Ey  x, y, z  dz  dy . Suma acestor două mărimi
poate fi calculată utilizând formula (10.20,a). Obţinem:

 E y  x, y, z  dz  dy  E y  x, y, z  dy  

E y
z

dydz  

E y
z

dS ,

unde dS  dydz este aria dreptunghiului ABCD. Analogic se
determină şi aportul laturilor BC şi DA la valoarea circulaţiei:

Ez  x, y  dy, z  dz  Ez  x, y, z  dz 
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Ez
E
dzdy  z dS .
y
y

Circulaţia totală de-a lungul conturului ABCD este

 Ez

 E dl   y
l



E y 
 dS .
z 

În conformitate cu (11.2), obţinem:

Ez E y

0.
y
z

(11.3, a)

Analogic, alegând conture în planele xOz şi xOy , obţinem:
Ex Ez

 0,
z
x

E y
x



Ex
 0.
y

(11.3, b)
(11.3, c)

Multiplicând aceste ecuaţii cu vectorii unitari ai axelor de coordonate
i , j şi, respectiv, k şi adunându-le, obţinem

rot E  0 ,

(11.4)

unde prin simbolul rot E se notează vectorul:

 E E   E E 
 E E 
rot E   z  y  i   x  z  j   y  x  k .
z   z
x 
y 
 y
 x

(11.5)

Expresia diferenţială (11.5) joacă un rol important în multe
compartimente ale fizicii şi matematicii. Ea este numită rotor al
vectorului E . Formal rot E poate fi considerat ca produsul vectorial
dintre operatorul lui Hamilton (nabla)






i
j k
x
y
z

şi vectorul E , adică:
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i

rot E  E  
x
Ex

j

y
Ey

k

.
z
Ez

(11.6)

Aşadar, condiţia de potenţialitate a câmpului electric poate fi
reprezentată, de asemenea, şi sub forma (11.4).
11.2. Potenţialul câmpului electric
După cum s-a demonstrat mai sus, în paragraful 11.1, câmpul
electrostatic este un câmp potenţial, adică interacţiunea prin
intermediul acestui câmp permite descrierea ei cu ajutorul energiei
potenţiale. Vom determina această energie în cazul a două sarcini
punctiforme q şi q0 cu lucrul mecanic pe care acest sistem îl poate
efectua, ceea ce înseamnă lucrul efectuat de forţele câmpului sarcinii
q considerată fixă pentru deplasarea sarcinii q0 la infinit, unde nu
există interacţiune. Dacă poziţia iniţială a sarcinii q0 este r, atunci
(vezi (11.1)):


qq0 dr
E p  Lr 
.
4 0 r r 2
Calculând această integrală, obţinem:
Ep 

qq0 1
.
4 0 r

(11.7)

De aici se observă că dacă sarcinile q şi q0 sunt de acelaşi semn,
atunci energia potenţială de interacţiune (respingere) este pozitivă şi
creşte la apropierea lor. Şi invers, în cazul atracţiei sarcinilor de
semne contrare E p  0 şi energia potenţială creşte până la zero la
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îndepărtarea sarcinii q0 până la infinit.
Dependenţa energiei potenţiale de
interacţiune a sarcinilor punctiforme de
distanţa dintre ele este reprezentată în
figura 11.4. Faptul că energia potenţială
este negativă înseamnă că sarcinile se află
în stare legată1. Folosind (11.7) formula
(11.1) poate fi scrisă sub forma
L12  E p1  E p 2    E p 2  E p1  ,

(11.8)

cu alte cuvinte, ca şi în alte cazuri ale
Fig. 11.4
câmpurilor conservative lucrul forţelor
câmpului electrostatic este egal cu variaţia
energiei potenţiale a sistemului luată cu semnul minus1. Observăm,
de asemenea, că energia potenţială a două sarcini punctiforme,
caracterizând interacţiunea dintre ele, după cum este şi firesc,
depinde direct proporţional de valorile ambelor sarcini q şi q0 . De
aceea, această mărime nu poate fi utilizată pentru caracterizarea
câmpului electric al unei sarcini. Aceasta se poate face cu ajutorul
altei mărimi ce nu depinde de sarcina de probă q0 . Ea este



Ep  r 
q0



1 q
4 0 r

(11.9)

şi se numeşte potenţial al câmpului electrostatic al sarcinii
punctiforme q. După cum se observă din (11.9), această mărime
depinde numai de valoarea sarcinii q care generează câmpul electric.
Din (11.9), de asemenea, se observă că potenţialul câmpului unei
sarcini punctiforme scade invers proporţional cu distanţa până la ea.
În conformitate cu (11.9), potenţialul reprezintă lucrul efectuat de
câmpul sarcinii q pentru deplasarea unei sarcini unitare pozitive q0
Vezi Capitolul 3 paragraful 3.2 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de
prelegeri. Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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din punctul cu vectorul de poziţie r până la infinit, unde potenţialul
se consideră egal cu zero. Cu alte cuvinte, formula (11.9) exprimă nu
potenţialul însăşi, ci diferenţa de potenţial dintre punctul cu vectorul
de poziţie r şi un punct aflat la infinit. Această observaţie se referă şi
la formula (11.7). Dacă la infinit potenţialul (energia potenţială) s-ar
lua diferit de zero şi egal cu o constantă C, atunci formula (11.9) ar
lua forma:



1

q
C .
4 0 r

Din cele menţionate rezultă că potenţialul câmpului electric nu
are sens fizic. Sens fizic are numai diferenţa de potenţial.
Lucrul L12 (11.8) al forţelor câmpului electric pentru deplasarea
sarcinii q0 între poziţiile 1 şi 2 poate fi exprimată acum sub forma:

L12  q0 1  2  .

(11. 10)

Mărimea 1  2 se numeşte diferenţă de potenţial. Conform
(11.10)

1  2 

L12
,
q0

(11.11)

adică diferenţa de potenţial dintre două puncte 1 şi 2 ale câmpului
electric reprezintă lucrul forţelor câmpului pentru deplasarea unei
sarcini unitare pozitive între aceste puncte. În SI diferenţa de
potenţial are unitatea volt (V): 1V  1J 1C . Astfel,
voltul este diferenţa de potenţial dintre două puncte ale
câmpului, la care pentru deplasarea între ele a unei sarcini de
1C forţele câmpului efectuează un lucru de 1J.
Potenţialul câmpului  este caracteristica energetică a câmpului
electric, iar intensitatea E este caracteristica lui de forţă. Întrucât
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aceste mărimi descriu acelaşi obiect fizic, între ele trebuie să existe o
relaţie de legătură. Vom stabili mai întâi forma integrală a acestei
relaţii. În acest scop, substituim expresia pentru lucrul L12 , care se
exprimă prin integrala curbilinie
2

L12  q0  El dl
1

în (11.11). Obţinem astfel forma integrală a relaţiei dintre diferenţa
de potenţial şi intensitatea câmpului electric
2

1  2   El dl ,

(11.12)

1

unde El este proiecţia vectorului E pe direcţia l a tangentei la
traiectoria mişcării sarcinii q0 .
Stabilim acum forma diferenţială a acestei relaţii. Pentru aceasta
considerăm două puncte, 1 şi 2, situate pe axa x foarte aproape unul
de altul, astfel încât x2  x1  dx . Lucrul forţelor câmpului pentru
deplasarea sarcinii q0 între aceste puncte este q0 Ex dx . Pe de altă

parte, acest lucru conform (11.10) este q0 1  2   q0 d .
Egalând aceste expresii, obţinem d   Ex dx . Raţionamente
analogice sunt valabile şi pentru axele y şi z. Ca rezultat obţinem
următoarele trei relaţii:



Ex  
, Ey  
, Ez  
.
(11.13)
x
y
z
Acestea pot fi reunite în următoarea relaţie vectorială1

 

 
E  
i
j
k
y
z 
 x

(11.14)

Vezi Capitolul 3, p. 54 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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sau

 

E   grad     .
Observăm că un câmp vectorial arbitrar

(11.15)

E  x, y, z  se

caracterizează prin 3 funcţii scalare, care sunt proiecţiile Ex  x, y, z  ,

E y  x, y, z  şi Ez  x, y, z  pe axele de coordonate. Potenţialitatea
impune câmpului o restricţie atât de puternică, încât pentru
caracterizarea lui este suficientă o singură funcţie scalară, care este
potenţialul   x, y, z  . Cunoscând această funcţie, se poate calcula
intensitatea câmpului cu ajutorul formulelor (11.14) sau (11.15).
Considerăm în calitate de exemplu calculul potenţialului câmpului
unui fir rectiliniu infinit încărcat uniform cu sarcină electrică de
densitate liniară  . Pentru aceasta utilizăm formula (10.35) pentru
intensitatea E  r  a câmpului şi formula (11.15), care în acest caz
poate fi scrisă sub forma
E r   

d
,
dr

de unde
d   E  r  dr  

 dr
.
2 0 r

Integrând această ecuaţie, obţinem

 r   
ln r  C ,
2 0

(11.16)

unde C este o constantă de integrare. De aici se observă că diferenţa
de potenţial dintre două puncte ale câmpului situate la distanţele r1 şi

r2 de la firul încărcat este:

1  2 

r

ln 2 .
2 0 r1
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(11.17)

Pentru calculul diferenţei de potenţial dintre două puncte ale unui
câmp electric creat de un sistem de sarcini poate fi utilizat principiul
superpoziţiei, care pentru potenţialul câmpului poate fi scris sub
forma
n

1

i 1

4 0

   i 

n

qi

i 1

i

r

,

(11.18)

dacă distribuţia sarcinii este discretă şi sub forma

   d ,

(11.19)

dacă distribuţia sarcinii este continuă. Aici d este potenţialul
câmpului creat de către o sarcină infinit mică dq . Justeţea formulelor
(11.18) şi (11.19) rezultă din faptul că fiecare sarcină (element de
sarcină) a sistemului creează
câmp electric independent de
restul sarcinilor sistemului.
Vom
ilustra
aplicarea
principiului superpoziţiei prin
exemplul analizat mai sus al
câmpului electric creat de un
fir rectiliniu încărcat uniform
Fig. 11.5
cu sarcină de densitate liniară
 . Cu alte cuvinte, vom demonstra formula (11.17), utilizând
principiul superpoziţiei. Pentru aceasta vom diviza firul în elemente
mici care au sarcina  dx (fig. 11.5). Un element arbitrar, aflat la
distanţa l  r 2  x 2 de la punctul de observaţie A, creează în acest
punct un câmp cu potenţialul:
d 

 dx

1
4 0
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Pentru a afla potenţialul câmpului creat de semidreapta OB
trebuie să integrăm expresia precedentă în limitele de la 0 până la ∞.
Deoarece acelaşi aport în crearea câmpului în punctul A îl are şi
semidreapta OC, obţinem
2
 r  
4 0




0

dx
r  x2
2

,

iar diferenţa de potenţial dintre punctele 1 şi 2 este:

  dx
dx 

1  2 

 2
.
2 0  0 r1  x 2 0 r22  x 2 



Una dintre primitivele funcţiei 1

r 2  x 2 este ln r 2  x 2  x . De

aceea:

1  2 

 r 2  x2  x  
  r2

 1
 .
ln

lim
ln

2
2
x

2 0  r1
 r1  x  x  



Întrucât

 r 2  x2  x 

r12  x 2  x 
1
  ln lim

lim ln 
x 
 r12  x 2  x 
 x r12  x 2  x 


 ln  lim
 x 




r12
 1  1
2
x
  ln1  0 ,

r22

1

1

x2


obţinem definitiv

1  2 

r

ln 2 ,
2 0 r1
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ceea ce coincide cu (11.17), după cum şi trebuie să fie.
Revenim acum la noţiunea de gradient pentru a clarifica sensul
său geometric. Pentru aceasta este necesar să introducem noţiunea de
suprafaţă
echipotenţială.
Aceasta este suprafaţa, în toate
punctele
căreia
potenţialul
câmpului are aceeaşi valoare.
Potenţialul se poate modifica
numai la trecerea de la o suprafaţă
la alta. Alegem pe o suprafaţă
echipotenţială un punct arbitrar O
Fig. 11.6
care coincide cu originea unui
sistem de coordonate (fig. 11.6), a
cărui axă Oz este orientată după normala la această suprafaţă în sensul
creşterii potenţialului φ. Acest sens îl vom considera pozitiv pentru
normala n la suprafaţa considerată. Este evident că în acest caz
planul xOy este tangent la suprafaţa echipotenţială. Atunci în punctul
 
 

 0 , iar vectorul unitar al axei Oz k  n şi
O
.

x y
z n
De aceea:
grad  


n.
n

(11.20)

Deoarece funcţia   x, y, z  creşte cel mai rapid în sensul
normalei n , se poate spune:
gradientul funcţiei 𝛗 ( x,y,z) este un vector orientat în sensul
creşterii maxime a acestei funcţii, iar valoarea sa este egală cu
derivata funcţiei 𝛗 ( x,y,z) după această direcţie.
Conform (11.15), vectorul E este orientat în sens opus sensului
gradientului potenţialului. Prin urmare, liniile de câmp sunt liniile,
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de-a lungul cărora potenţialul variază cel mai rapid. Acestea sunt
perpendiculare suprafeţelor echipotenţiale. Rezultă că suprafeţele
echipotenţiale pot fi utilizate pentru reprezentarea grafică a câmpului.
De regulă, acestea se trasează astfel, încât la trecerea de la o suprafaţă
la alta potenţialul să posede una şi aceeaşi creştere  . Cu cât mai
mic va fi  , cu atât mai detaliată va fi reprezentarea grafică. Pentru
o claritate mai mare se trasează, de asemenea, liniile de câmp
ortogonale suprafeţelor echipotenţiale.
În concluzie vom aminti că problema fundamentală a
electrostaticii constă în determinarea intensităţii câmpului electric în
orice punct al spaţiului, cunoscând mărimea şi distribuţia sarcinii
electrice. Întrucât câmpul electric poate fi caracterizat, de asemenea,
cu ajutorul potenţialului, problema fundamentală ar putea fi
considerată ca şi rezolvată dacă s-ar putea afla   x, y, z  după
mărimea şi distribuţia sarcinii electrice în spaţiu. Vom stabili ecuaţia
satisfăcută de această funcţie. Substituim (11.15) în (10.21) şi
obţinem
div  grad    


,
0

(11.21)

adică

           

 

 

x  x  y  y  z  z 
0
sau

 2  2  2

 2  2  .
2
x
y
z
0

(11.22)

Această ecuaţie poate fi scrisă sub o formă mai restrânsă,
utilizând operatorul lui Laplace:
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2
2
2
  2  2  2 .
x y z
2

În acest caz,

 2  2  2
 2  2     2
2
x
y
z

(11.23)

şi ecuaţia (11.21) capătă forma:
  


.
0

(11.24)

Ea se numeşte ecuaţia lui Poisson. Dacă nu există sarcini electrice,
adică   0 , atunci ecuaţia (11.24) trece în ecuaţia lui Laplace:
  0 .

(11.25)

Astfel, problema fundamentală a electrostaticii în vid se reduce
la soluţionarea ecuaţiei lui Poisson (11.24) sau a ecuaţiei lui Laplace
(11.25).
11.3. Dipolul electric
Cele mai simple sisteme de sarcini ce se întâlnesc în natură sunt
sistemele constituite din două sarcini egale ca valoare, dar de semne
contrare. Astfel de sisteme sunt moleculele unor substanţe cum ar fi,
de exemplu, moleculele H2O, HCl ş.a. Este clar că proprietăţile
electrice ale acestor sisteme determină proprietăţile electrice ale
substanţelor. De aceea studiul câmpului electric al unui sistem din
două sarcini egale ca valoare şi de semn opus are o importanţă
practică deosebită.
Sistemul compus din două sarcini egale ca valoare şi de semne
contrare +q şi –q situate la distanţa l una de alta se numeşte
dipol electric.
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Vectorul l trasat de la sarcina q spre  q
(fig. 11.7) se numeşte braţ al dipolului, iar
vectorul p  ql se numeşte moment electric al
Fig. 11.7
dipolului sau simplu moment dipolar. Dacă
braţul dipolului este neglijabil în comparaţie cu distanţa dintre acesta
şi punctul de observaţie, atunci dipolul se numeşte punctiform.
Calculăm câmpul electric creat de un dipol punctiform. Pentru
aceasta vom aplica principiul superpoziţiei şi vom analiza două
cazuri particulare.
1. Fie punctul de observaţie A se află pe continuarea axei
dipolului (fig. 11.8). În acest punct intensitatea câmpului electric este
2r  r 
1 1
 r  r  r  r 
E  kq  2  2   kq 1 2 12 2  kq 1 3 2 .
r
 r1r2 
 r2 r1 

Aici s-a considerat că dipolul
este punctiform, din care cauză
r1  r2  2r , iar r1r2  r 2 . Ţinând
seama că r1  r2  l , obţinem
Ek

Fig. 11.8

2p
,
r3

sau sub formă vectorială:
Ek

2p
.
r3

(11.26)

Potenţialul câmpului în acest punct:

1 1
r r
p
   kq 1 2  k 2 .
r1r2
r
 r2 r1 

      kq 
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(11.27)

2. Presupunem acum că punctul de
observaţie A se află pe perpendiculara ridicată
din centrul dipolului (fig. 11.9). Conform
principiului superpoziţiei, E  E1  E2 . După
cum se observă din figura 11.9, vectorul E
este antiparalel braţului dipolului. Valoarea sa:


  
E  2 E1 cos     2 E1 sin .
2
2 2
Întrucât dipolul este punctiform, sin
De aceea E  E1  k


2



Fig. 11.9


2

.

q l
p
 k 3 , iar sub formă vectorială avem:
2
r r
r
E  k

p
.
r3

(11.28)

Potenţialul în acest caz este:
1 1



      kq     0 .
r r
Cazul general de calcul al câmpului creat de dipolul punctiform
într-un punct arbitrar se reduce la cazurile
particulare deja considerate. Pentru a
observa acest fapt, din sarcina +q coborâm
perpendicu-lara CD pe dreapta AB (fig.
11.10). Ne imaginăm că am plasat în
punctul D două sarcini punctiforme +q şi –
q. Ele nu modifică configuraţia şi
intensitatea câmpului, dar permit să
considerăm sistemul de sarcini ca un
Fig. 11.10
ansamblu din doi dipoli cu momentele
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dipolare p1 şi p2 (fig. 11.10). Aplicând formulele (11.26) şi (11.28)
pentru aceşti dipoli, intensitatea câmpului electric în punctul de
observaţie A devine:
Ek

2 p1
p
k
 k 32  3  2 p1  p2  .
3
r
r
r

Din figura 11.10 se observă că p  p1  p2 , de unde p2  p  p1 .
De aceea:
E

k
 3 p1  p  .
r3

(11.29)

Observăm că momentul dipolar p1
poate fi reprezentat sub forma

p1 

 p1  r  r
r2

,

(11.30)
Fig. 11.11

iar

 p1  r    p  r    p2  r    p  r  .

(11.31)

Într-adevăr, vectorii p2 şi r sunt reciproc perpendiculari, de

aceea p2  r  p2 r cos  0 . Substituind (11.30) şi (11.31) în (11.29),
2
obţinem definitiv:

 3 p  r 
p
E k
r  3 .
5
r 
 r

(11.32)

Modulul vectorului intensităţii câmpului se poate calcula utilizând
relaţia E  E 2 . Atunci se obţine
E

kp
1  3cos  ,
r3
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(11.32, a)

unde unghiul α este indicat în figura 11.11.
Potenţialul câmpului se calculează în acelaşi mod ca în cazurile
precedente:

1 1
r r
   kq 1 2 .
r1r2
 r2 r1 

      kq 

Întrucât dipolul este punctiform, r1r2  r 2 şi r1  r2  l cos  . De
aceea:

 k

p cos 
.
r2

(11.33)

Considerăm acum forţele ce acţionează
asupra unui dipol situat în câmpul electric. Întrun câmp electric omogen forţa rezultantă F este
egală cu zero, întrucât forţele F1 şi F2 ce
acţionează asupra sarcinilor punctiforme ale
dipolului sunt egale în modul şi opuse ca sens
(fig. 11.12). Momentul acestor forţe

Fig. 11.12

M  l  F2   q l  E  , sau:
M   p  E  .

(11.34)

Momentul M tinde să rotească axa dipolului astfel, încât aceasta
să coincidă cu liniile câmpului E . Formula (11.34) este valabilă şi
pentru un dipol punctiform.
În cazul unui câmp electric neomogen, forţa F  F1  F2 nu se





anulează. Ea poate fi scrisă sub forma F  q E2  E1 , unde E1 şi

E2 sunt intensităţile câmpului electric în punctele unde se află
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sarcinile –q şi, respectiv, +q. Pentru un dipol punctiform diferenţa

E2  E1 poate fi înlocuită cu diferenţiala:
dE 

E
E
E
dx 
dy 
dz .
x
y
z

În afară de aceasta, se poate considera că aproximativ dx  lx , dy  l y
şi dz  lz , astfel încât:

dE  lx

E
E
E
 ly
 lz
.
x
y
z

Acum forţa rezultantă:

F  px

E
E
E
 py
 pz
.
x
y
z

(11.35)

Această formulă poate fi scrisă într-o formă mai compactă, dacă
se utilizează operatorul lui Hamilton (nabla)






i
j k
x
y
z

şi se introduce operatorul scalar:

 p    p

x




 py
 pz .
x
y
z

Aşadar, formula (11.35) capătă forma:





F  p  E .
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(11.36)

12. Câmpul electrostatic în medii
dielectrice
12.1. Polarizarea dielectricilor
Substanţele, în care există microparticule încărcate capabile să
se mişte sub acţiunea câmpului electric, oricât de slab ar fi el, se
numesc conductoare, iar particulele încărcate libere – purtători de
curent electric. Substanţele, care la temperaturi nu prea înalte şi în
câmpuri electrice nu prea puternice nu posedă sarcini libere se
numesc dielectrici. În dielectrici toate sarcinile sunt legate în
complexe microscopice neutre, care în fluidele dielectrice sunt atomii
sau moleculele, iar în cristale sunt ori ansambluri de ioni, cum ar fi,
de exemplu, în sarea de bucătărie ionii de Na  şi de Cl , ori
complexe de ioni şi electroni, ca în cristalul de diamant. Aceste
complexe formează o celulă elementară, adică un ansamblu minim
de particule, repetarea periodică a căruia permite compunerea
întregului cristal.
Principala proprietate electrică a dielectricilor este polarizarea
lor.
Fenomenul, care constă în apariţia în fiecare volum al
dielectricului a unui moment dipolar macroscopic sub acţiunea
unui câmp electric exterior se numeşte polarizare.
Ca şi oricare fenomen macroscopic polarizarea are natura sa
microscopică ce depinde de tipul moleculelor dielectricului.
Moleculele gazelor, de exemplu, pot să posede sau să nu posede
moment dipolar propriu. Moleculele, în care centrele de masă ale
sarcinilor negative şi pozitive nu coincid posedă moment dipolar
propriu, din care cauză acestea se comportă în câmp electric ca
dipolii. Astfel de molecule se numesc polare, iar substanţele
compuse din astfel de molecule – dielectrici polari. Dacă, însă,
centrele de masă ale sarcinilor negative şi pozitive ale moleculelor
coincid, atunci ele nu posedă moment dipolar propriu şi sunt numite
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nepolare, iar substanţele constituite din astfel de molecule –
dielectrici nepolari.
În lipsa câmpului electric exterior, vectorii momentelor dipolare
ai moleculelor dintr-un dielectric polar, datorită mişcării lor
dezordonate, sunt orientaţi haotic. În consecinţă, suma vectorială a
momentelor dipolare ale tuturor moleculelor ce se află într-un volum
arbitrar V al dielectricului este egal
cu zero. Introducând dielectricul întrun câmp electric, moleculele polare,
conform (11.34), tind să se rotească şi
să se orienteze după acest câmp. În
pofida faptului că mişcarea termică
Fig. 12.1
împiedică acest proces, în dielectric
apare totuşi o orientare predominantă după câmp a momentelor
dipolare. Cu cât este mai joasă temperatura şi câmpul mai puternic,
cu atât mai completă va fi orientarea (fig. 12.1). După cum se observă
din figura 12.1, pe feţele opuse ale dielectricului apar sarcini electrice
negative şi pozitive necompensate, numite sarcini legate. Acest
proces se numeşte polarizare prin orientare.
Vom clarifica, în continuare, cum se comportă un dielectric
nepolar introdus într-un câmp electric exterior. Pentru aceasta
considerăm mai întâi în calitate de exemplu un atom de hidrogen
nesupus acţiunii câmpului electric exterior (fig. 12.2, a). Presupunem
că electronul se mişcă în jurul nucleului pe o orbită circulară de raza
r . În acest caz, asupra electronului, din partea nucleului, acţionează
forţa electrică de atracţie

F

e2
4 0 r 2

,

(12.1)

unde e este sarcina electronului numeric egală cu sarcina nucleului.
Conform legii a doua a lui Newton

e2
4 0 r

2

 m 2 r ,
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unde m este masa electronului, iar  – viteza lui unghiulară.
Fie acum asupra atomului considerat acţionează un câmp electric
exterior de intensitate E orientat perpendicular pe planul orbitei
electronului (fig. 12.2, b). Sub acţiunea lui orbita electronului se
deformează. În cazul câmpurilor electrice exterioare cu intensitatea
mult mai mică decât cea a câmpului creat de nucleu (ultimul atinge
valori de ordinul 1011 V m ) se poate considera că deformaţia constă
în deplasarea planului orbitei electronului pe o distanţă mică l
( l  r ) în sens opus
sensului intensităţii E a
câmpului, iar raza orbitei
r şi viteza unghiulară a
electronului rămân aceleaşi.
În acest caz, electronul se
mişcă sub acţiunea forţei
rezultante
Fig. 12.2

F  F1  F2 ,
unde
F  m 2 r ,

(12.3)

F1  eE .

(12.4)

iar

Din figura 12.2, b rezultă:
l F1
eE
.
 
r
F m 2 r

De aici
l 

e
E,
m 2

(12.5)

Adică, deplasarea orbitei electronului şi, prin urmare, a centrului său
de masă în raport cu nucleul este proporţională cu intensitatea
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câmpului exterior. Deplasarea l este analoagă cu o deformaţie
elastică. De aceea, dipolul indus de câmpul electric se numeşte
elastic. Momentul dipolar va fi:

p  el 

e2
E.
m 2

Utilizând formula (12.2), obţinem
p  4 0 r 3 E   0 E ,

unde   4 r 3 este un factor proporţional cu raza orbitei la puterea
a treia, adică cu volumul atomului. Această mărime se numeşte
polarizabilitate moleculară. Rezultatul obţinut în acest exemplu are
caracter general. Momentul dipolar al unei molecule nepolare este
proporţional cu intensitatea câmpului electric exterior. În afară de
aceasta, polarizabilitatea moleculară a unei molecule nepolare
depinde numai de volumul său. După cum se vede din figura 12.2, b,
sensul vectorului p coincide cu cel al vectorului E :

p   0 E .

(12.6)

Datorită acestui fapt, dipolii induşi
într-un dielectric sunt orientaţi după
câmp independent de temperatură (fig.
12.3). Procesul considerat de polarizare
se numeşte polarizare electronică.
În dielectricii cristalini are loc
Fig. 12.3
polarizarea ionică. Aceasta constă în
deplasarea ionilor pozitivi ai cristalului în sensul intensităţii câmpului
exterior E , iar a ionilor negativi în sens contrar. În acest caz, pe
fiecare din feţele opuse, perpendiculare vectorului E , apar ioni
pozitivi sau negativi, în funcţie de sensul vectorului intensităţii
câmpului electric exterior.
Fenomenul polarizării dielectricilor poate fi descris cantitativ,
utilizând mărimea fizică numită vector de polarizare P , care
reprezintă raportul dintre momentul dipolar al unui volum mic al
dielectricului V şi acest volum
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P

1
V

N

p ,
i 1

i

(12.7)

unde pi este momentul dipolar al moleculei cu numărul i, N este
numărul de molecule din volumul V . Este de menţionat că volumul
V , pe de o parte trebuie să fie destul de mic, pentru a putea
considera în limitele sale câmpul omogen, iar pe de alta trebuie să
conţină un număr mare de molecule ( N  1 ) pentru a putea utiliza
metodele statistice de cercetare. Un astfel de volum se numeşte fizic
infinit mic1.
În cazul unui dielectric nepolar ce se află în câmp electric şi care
conţine n molecule în unitatea de volum (concentraţia) conform
formulei (12.7)
P  np ,

(12.8)

întrucât toţi vectorii momentelor dipolare ai moleculelor sunt
orientaţi în sensul vectorului intensităţii câmpului E . Substituind
(12.6) în (12.8), obţinem

P  n 0 E   0 E ,

(12.9)

unde mărimea
(12.10)
  n
se numeşte susceptibilitate dielectrică a substanţei sau
polarizabilitate a unităţii de volum a dielectricului.
Cercetările lui Debye au demonstrat că formula (12.9) este justă,
de asemenea, şi pentru dielectricii polari. Susceptibilitatea dielectrică
a unui astfel de dielectric în câmpuri externe de intensităţi mici se
exprimă prin formula



np 2
,
3 0 kT

(12.11)

Vezi Capitolul 6, p.28 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol.2. Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. Chișinău: Tehnica-UTM,
2014, 117 p.
1
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unde n este concentraţia moleculelor, p – momentul dipolar
constant al unei molecule, k este constanta lui Boltzmann, iar T –
temperatura absolută. Creşterea intensităţii câmpului electric sau
micşorarea temperaturii alterează dependenţa liniară dintre P şi E
pentru dielectricii polari (fig. 12.4). La creşterea intensităţii câmpului
exterior E se ajunge la o stare de saturaţie caracterizată de mărimea
Ps . În figura 12.4 acestei stări îi
corespunde porţiunea orizontală a
curbei. Fenomenul de saturaţie se
produce datorită faptului că la o
anumită valoare a intensităţii câmpului
exterior, momentele dipolare se
orientează în sensul lui, fără ca
Fig. 12.4
mişcarea termică să poată împiedica
această orientare.
În figura 12.5 este reprezentată
dependenţa
calitativă
dintre
susceptibilitatea dielectrică 
şi
mărimea 1 T pentru dielectrici nepolari
(curba a) şi pentru cei polari (curba b).
Dreapta orizontală a demonstrează că
Fig. 12.5
polarizarea electronică este constantă la
variaţia temperaturii şi, viceversa,
polarizarea prin orientare depinde de temperatură. Dar, conform
(12.11), pentru temperaturi T   susceptibilitatea   0 , ceea ce
nu se observă în figura 12.5. Explicaţia constă în faptul că în
dielectricii polari împreună cu polarizarea prin orientare are loc, de
asemenea, o anumită polarizare electronică. De aceea,
susceptibilitatea dielectrică  constă din două părţi:

  1   2 ,
unde 1 şi  2 se exprimă prin formulele (12.10) şi, respectiv, (12.11).
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Observăm că orice element interior V al unui dielectric ce se
află în câmp electric este neutru datorită compensării reciproce a
sarcinilor dipolilor situaţi în acest volum (vezi fig. 12.1 şi 12.3). Însă
o astfel de compensare nu are loc în straturile subţiri superficiale.
Datorită polarizării dielectricului (nu importă de ce tip), pe suprafaţa
în care intră liniile de câmp apare un exces de sarcină negativă
(sarcina extremităţilor negative ale dipolilor). Pe suprafaţa opusă, din
care ies liniile de câmp, apare un exces de sarcină pozitivă (sarcina
extremităţilor pozitive ale dipolilor). Aceste sarcini de polarizare
sau legate se distribuie pe suprafaţa dielectricului cu o anumită
densitate superficială  p . Între  p şi mărimea vectorului de polarizare

P trebuie să existe o relaţie de legătură. Aceasta ar fi foarte utilă,
întrucât ar permite determinarea mărimii P , cunoscând  p , şi invers.
Stabilim această legătură.
Pentru aceasta delimităm
într-un dielectric omogen
aflat în câmpul electric de
intensitate E un cilindru, a
Fig. 12.6
cărui bază are aria dS , iar
generatoarea paralelă cu E are lungimea L (fig. 12.6). Presupunem că
normala la baza cilindrului formează unghiul  cu direcţia intensităţii
câmpului electric E . Pe fiecare din bazele cilindrului se află o sarcină
legată egală numeric cu  p dS . Cilindrul menţionat poate fi considerat
un dipol electric cu momentul dipolar dp   p LdS . Conform
definiţiei (12.7), valoarea vectorului de polarizare este

P

 p LdS
dV

,

(12.12)

unde dV  dSn L este volumul cilindrului, iar dSn  dS cos 
reprezintă aria proiecţiei bazei cilindrului oblic pe planul
perpendicular direcţiei câmpului electric. Substituind dV în (12.12),
obţinem
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P

 p LdS
p
,

dSL cos  cos 

sau
P cos    p .

Însă P cos  este egal cu proiecţia vectorului P pe normala
exterioară la suprafaţa dielectricului. Astfel,

 p  Pn .

(12.13)

Din (12.13) se observă că în SI vectorul de
polarizare se măsoară în C m2 .
Stabilim modificarea intensităţii câmpului
electric omogen E a unui condensator plan,
dacă în acesta se introduce un dielectric. După
cum se observă din figura 12.7, intensitatea
câmpului E în interiorul dielectricului este
egală cu suma vectorială a intensităţilor E0 a
câmpului creat de sarcinile libere de pe
armăturile condensatorului
E0 

Fig. 12.7


0

şi a intensităţii câmpului E p creat de sarcinile de polarizare

Ep  

p
0

.

Prin urmare,

E

  p
0
65

.

(12.14)

De aici rezultă că intensitatea câmpului electric în interiorul
dielectricului coincide cu intensitatea câmpului în vid când densitatea
superficială a sarcinii de pe armăturile condensatorului este egală cu
  p .
12.2. Teorema lui Gauss pentru câmpul electric în
dielectrici
Teorema lui Gauss, demonstrată în capitolul 10, sub formă
integrală

  EdS   

q

S 

,

(12.15)

0

dar şi diferenţială
div E 


0

(12.15, a)

se referă numai la sarcinile libere situate în vid. Vom stabili forma
integrală şi cea diferenţială ale acestei teoreme pentru câmpul electric
în dielectrici. După cum am menţionat mai devreme, unica influenţă
exercitată de dielectric asupra câmpului electric se realizează prin
intermediul sarcinilor de polarizare (legate). De aceea, pentru câmpul
electric în dielectrici se pot utiliza relaţiile (12.15) şi (12.15, a) cu
condiţia că prin q şi  se subînţeleg suma sarcinilor libere q şi a
celor de polarizare q p şi, respectiv, suma densităţilor sarcinilor libere

 şi a celor de polarizare  p . Astfel, obţinem:

  EdS  

S 

div E 

q  qp

0

  p
.
0
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,

(12.16)

(12.16, a)
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Calculăm sarcina totală de polarizare ce
se află în interiorul suprafeţei arbitrare închise
S (fig. 12.8). Pentru aceasta utilizăm rezultatul
(12.13), care poate fi interpretat în modul
următor: componenta normală Pn a vectorului
de polarizare a dielectricului este egală
numeric cu sarcina deplasată în timpul
Fig. 12.8
polarizării prin unitatea de arie a suprafeţei în
sensul pozitiv al normalei la această suprafaţă n . Sarcina deplasată
în sens opus, care este anume cea căutată (vezi fig. 12.8), va avea
semn contrar, adică  p  Pn . Prin urmare, sarcina deplasată prin
elementul de arie dS al suprafeţei spre interior va fi:
dq p   p dS  Pn dS .

Pentru a determina sarcina totală de polarizare din volumul V,
trebuie să adunăm sarcinile dq p ce intră prin toate elementele dS ale
suprafeţei. Această adunare ne conduce la următorul rezultat:





q p    Pn dS    PdS .
S 

S 

Substituind acest rezultat în expresia (12.16), înmulţită
preliminar la constanta electrică  0 , obţinem

  E, dS   q   PdS 

S 

0

S 

sau

 ( E  P , dS )  q .

S 

0

(12.17)

Introducând un vector nou

D  0E  P ,
numit vector al inducţiei electrice, obţinem:
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(12.18)

  DdS   q .

(12.19)

S 

Aceasta este forma integrală a teoremei lui Gauss pentru câmpul
electric în dielectrici. De aici se observă că fluxul vectorului inducţiei
electrice D printr-o suprafaţă închisă arbitrară este determinat numai
de sarcinile libere q ce se află în interiorul acestei suprafeţe. Prin
aceasta şi se explică introducerea vectorului D .
Vom obţine în continuare forma diferenţială a teoremei lui Gauss
pentru câmpul electric în dielectrici. Pentru aceasta utilizăm formula
(10.26), în conformitate cu care

  DdS    div DdV ,

S 

(12.20)

V 

unde V este volumul limitat de suprafaţa închisă S . Sarcina liberă
q poate fi reprezentată prin densitatea de sarcină:

q

 dV ,

(12.21)

V 

unde  este densitatea sarcinilor libere. Substituind (12.20) şi
(12.21) în (12.19), obţinem

 div DdV   dV ,

V 

V 

sau
div D   .

(12.22)

Aceasta este forma diferenţială a teoremei lui Gauss pentru câmpul
electric în dielectrici.
Substituim (12.18) în (12.22): div  0 E  P   . De aici





obţinem:

div E =

  div P
.
0
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(12.23)
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Comparând (12.23) cu (12.16, a), pentru densitatea sarcinilor de
polarizare obţinem egalitatea ei cu divergenţa vectorului de
polarizare luată cu semnul minus:

 p   div P .

(12.24)

Amintim că vectorul de polarizare P pentru intensităţi ale
câmpului exterior mici în comparaţie cu cele moleculare este direct
proporţional cu intensitatea câmpului exterior E (vezi (12.9)):
P   0 E . Substituind în (12.18), obţinem

D   0 E   0 E   0 1    E   0 E ,

(12.25)

  1 

(12.26)

unde mărimea
se numeşte permeabilitate dielectrică
sau constantă dielectrică a substanţei.
Stabilim sensul fizic al acestei mărimi.
Pentru aceasta considerăm o sferă de raza
R şi sarcina  q situată într-un dielectric
(fig. 12.9). La frontiera dielectricului
adiacent sferei apare o sarcină negativă cu
densitatea superficială  p , care conform
(12.13), (12.9) şi (12. 26) este

Fig. 12.9

 p  Pn   0 E  R     1  0 E  R  ,
unde E  R  este intensitatea câmpului electric al sferei încărcate la
distanţa R de la centrul ei. Sarcina de polarizare este
q p   p S  4 R2 p  4 R2   1  0 E  R  . Simetria problemei
conduce la orientarea radială a liniilor de câmp, densitatea cărora
trebuie să fie invers proporţională pătratului distanţei până la sarcină,
adică:
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E  R r2

.
E  r  R2
Atunci q p  4 0   1 r 2 E  r  . Pe de altă parte, intensitatea
câmpului în punctul A (fig. 12.9) trebuie să fie egală cu intensitatea
câmpului creat de sarcina q  q p în vid (vezi (12.14)), adică:

E r  

1 q  qp
.
4 0 r 2

Ţinând seama de formula precedentă, obţinem
E r  

1

q
    1 E  r  ,
4 0 r 2

iar de aici rezultă:
E r  

1

q
.
4 0 r 2

(12.27)

Astfel,
intensitatea câmpului într-un dielectric omogen scade de 𝛆 ori
în comparaţie cu valoarea sa în vid.
Cauza acestui fenomen constă în apariţia sarcinilor de polarizare
care micşorează intensitatea câmpului. Pentru vid   1 , întrucât
  0.
Acum se pot obţine şi alte forme ale teoremei lui Gauss prin
substituţia formulei (12.25) în (12.19) şi (12.22):

  EdS   

q

S 

(12.28)
0

şi
div E 
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.
 0

(12.29)
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12.3. Câmpul electric la frontiera dintre doi dielectrici
Considerăm frontiera dintre doi
dielectrici 1 şi 2 omogeni şi polarizaţi
(fig. 12.10). Datorită polarizării aceasta
are o sarcină cu densitatea superficială
1 p   2 p . Ca rezultat apare un câmp
electric adiţional cu intensitatea

Fig. 12.10

1 p   2 p
2 0
perpendiculară pe frontieră şi orientată în dielectrici în sensuri opuse.
Admitem că intensităţile câmpului total (al celui exterior şi al
sarcinilor legate) în dielectrici sunt E1 şi, respectiv, E2 pe care le
descompunem în componente tangente E 1 şi E 2 la frontiera de
separare şi normale la aceasta En1 şi En 2 . Întrucât câmpul electric al
sarcinilor legate este perpendicular pe frontieră, acestea nu pot
modifica componentele tangenţiale ale câmpului total, adică:

E 1  E 2 .

(12.30)

Componentele normale, însă, sunt diferite. Diferenţa lor este


1 p   2 p
En 2  En1   En 

2 0


 
1 p   2 p
   En 
 
2 0
 


,



unde En este componenta normală a intensităţii câmpului exterior E
la frontiera de separare (fig. 12.10). Transformând expresia
precedentă, obţinem

En 2  En1 

1 p   2 p
0
71



Pn1  Pn 2

0

,

(12.31)

unde Pn1 şi Pn 2 sunt componentele normale ale vectorului de
polarizare în mediile 1 şi, respectiv, 2. Amintim că componenta
normală a intensităţii câmpului poate fi interpretată cu ajutorul
fluxului liniilor de câmp printr-o unitate de arie a suprafeţei. Întrucât
conform (12.31) En 2  En1  0 , o parte a liniilor de câmp se întrerup
la frontiera de separare, adică liniile de câmp sunt discontinue. Acest
fapt reprezintă o incomoditate în utilizarea noţiunii de intensitate
pentru descrierea câmpului. Dar, să clarificăm ce se întâmplă cu
liniile deplasării electrice. Pentru aceasta calculăm componentele
normale Dn1 şi Dn 2 ale câmpului total în ambii dielectrici. Conform
definiţiei (12.18)


1 p   2 p
Dn 2   0 En 2  Pn 2   0  En 

2 0



1
  Pn 2   0 En  Pn1  Pn 2 

2


şi


1 p   2 p
Dn1   0 En1  Pn1   0  En 

2 0



1
  Pn1   0 En   Pn1  Pn 2  .

2


De aici rezultă:

Dn1  Dn 2 ,

(12.32)

adică liniile deplasării electrice nu se întrerup trecând prin frontiera
de separare a doi dielectrici. Acest fapt face mai comodă utilizarea
vectorului D la descrierea câmpului electric în dielectrici. Relaţia
(12.32) poate fi reprezentată conform (12.25) astfel:

1En1   2 En 2 .

(12.32, a)

Cu ajutorul condiţiilor de frontieră (12.30), (12.32) şi (12.32, a), se
poate cerceta comportamentul liniilor de câmp la frontiera de
separare dintre doi dielectrici. Pentru aceasta considerăm o linie de
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câmp ce trece prin frontieră (fig. 12.11).
Întrucât E 1  E1 sin 1 şi E 2  E2 sin 2 ,
condiţia (12.30) capătă forma:

E1 sin 1  E2 sin 2 .
Analogic, din figura 12.11 rezultă că
En1  E1 cos 1 şi En 2  E2 cos 2 . De aceea
relaţia (12.32, a) capătă forma:

Fig. 12.11

1E1 cos 1   2 E2 cos 2 .
Din ultimele două ecuaţii se obţine:
tg 1 1
 .
tg  2  2

(12.33)

De aici rezultă că trecând prin frontiera de separare dintre doi
dielectrici liniile de câmp se refractă. De exemplu, la trecerea liniei
de câmp dintr-un dielectric cu permitivitate mai mică în altul cu
permitivitate mai mare, unghiul  creşte, adică linia de câmp se
îndepărtează de la normala la frontiera de separare.
12.4. Seignettoelectricii
Permitivitatea majorităţii dielectricilor
cristalini practic nu depinde de
temperatură, ceea ce înseamnă că
proprietăţile dielectrice ale acestora nu
depind de mişcarea termică a
moleculelor lor şi se determină numai de
redistribuirea sarcinilor în câmpul
electric, adică de polarizarea electronică.
Fig. 12.12
Polarizarea prin orientare, de regulă, nu
se observă nici în cristalele constituite din molecule polare. Aceasta
se explică prin faptul că în cristale moleculele interacţionează între
ele foarte puternic, ceea ce nu permite câmpurilor de intensitate
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obişnuită să le orienteze în sensul lor. Dar, există şi excepţii cum ar
fi, de exemplu, cristalele de acid clorhidric, în care are loc polarizarea
prin orientare.
Printre dielectricii cristalini există
un grup numit seignettoelectrici, care
posedă o serie de proprietăţi electrice
particulare. Denumirea lor provine de la
prima substanţă de acest tip studiată,
numită
sare
de
Seignette:
NaKC4 H4O6  4H2O . Particularitatea cea
Fig. 12.13
mai importantă a seignettoelectricilor
constă în creşterea bruscă a permitivităţii
dielectrice într-un interval determinat de
temperaturi (fig. 12.12). O altă
particularitate constă în dependenţa
permitivităţii  şi susceptibilităţii  de
intensitatea E a câmpului electric
exterior. Amintim că pentru dielectricii
Fig. 12.14
obişnuiţi mărimile  şi  nu depind de
intensitatea câmpului exterior E . În figura 12.13 este reprezentată
dependenţa     E  a permitivităţii de intensitatea câmpului
electric exterior. Această dependenţă o afectează pe cea liniară dintre
vectorul de polarizare P şi intensitatea câmpului E . La
seignettoelectrici, ca şi la dielectricii polari, se observă fenomenul de
saturaţie, care constă în faptul că vectorul de polarizare este constant,
începând cu o valoare destul de înaltă a intensităţii câmpului E .
Acest fenomen conduce la o dependenţă liniară dintre vectorul
inducţiei electrice D şi vectorul intensităţii câmpului numai pentru
valori foarte mari ale vectorului E (fig. 12.14).
Valorile
mari
ale
permitivităţii
dielectrice
ale
seignettoelectricilor, precum şi dependenţa puternică a acesteia de
temperatură are explicaţia sa. Fenomenul seignettoelectricităţii este
legat de particularităţile procesului de polarizare a acestor substanţe.
74

Câmpul electrostatic în medii dielectrice
Un monocristal de seignettoelectric constă dintr-o serie de domenii
care se polarizează spontan. Polarizarea spontană este rezultatul
orientării momentelor dipolare ale tuturor moleculelor domeniului
într-o direcţie determinată. În absenţa câmpului exterior domeniile se
distribuie astfel, încât momentele lor dipolare se compensează
reciproc, din care cauză vectorul de polarizare a unui monocristal
destul de mare sau a unui policristal este egal cu zero. Introducând
un seignettoelectric într-un câmp electric, are loc reorientarea
momentelor electrice dipolare şi cristalul se polarizează.
Experimentele demonstrează că orientarea spontană a
momentelor dipolare, care conduce la constituirea domeniilor, are loc
pentru un interval determinat de temperaturi între aşa-numitele
puncte inferior şi superior ale lui Curie. Pentru sarea de Seignette
sup  298K şi inf  258K. La temperatura egală cu punctul
superior a lui Curie, forţele de interacţiune dintre dipoli deja nu mai
sunt capabile să împiedice mişcarea termică, din care cauză se
alterează orientarea în domeniile de polarizare spontană. În
apropierea punctului superior a lui Curie se observă o creştere bruscă
a căldurii specifice a seignettoelectricului.
Un alt fenomen caracteristic seignettoelectricilor este fenomenul
de histerezis (din limba greacă „rămânere în urmă”) dielectric. După
cum se observă din figura 12.15,
odată cu creşterea intensităţii E a
câmpului electric exterior valoarea
vectorului
de
polarizare
a
seignettoelectricului, de asemenea
creşte până ajunge la saturaţie, când
valoarea vectorului de polarizare nu se
mai modifică. Dacă apoi intensitatea
Fig. 12. 15
câmpului se micşorează treptat până la
zero, atunci vectorul de polarizare scade atingând valoarea P0 care se
numeşte polarizare remanentă. Numai sub acţiunea unui câmp
exterior de sens opus   Ec  polarizarea dispare complet. Mărimea

Ec este numită forţă coercitivă (fig. 12.15). Creşterea de mai departe
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a intensităţii câmpului invers conduce la o nouă saturaţie, dar de sens
opus. Diminuarea câmpului invers conduce la micşorarea până la
valoarea  P0  a vectorului de polarizare. Pentru ca această
polarizare remanentă să dispară trebuie să acţionăm cu un câmp
electric direct   Ec  . Dacă intensitatea acestui câmp creşte în
continuare, atunci se atinge din nou starea de saturaţie. Astfel se
obţine bucla de histerezis (fig. 12.15). La variaţia periodică în
sensuri opuse a vectorului de polarizare a dielectricului se consumă
o anumită energie pentru învingerea frecării în decursul reorientării
momentelor electrice dipolare ale domeniilor de polarizare spontană.
Această energie se consumă la încălzirea seignettoelectricului. Aria
buclei de histerezis este proporţională cu densitatea acestei energii,
adică cu energia electrică ce se transformă în energie internă a unei
unităţi de volum al seignettoelectricului în decursul unui ciclu.
Seignettoelectricii au utilizare practică în electrotehnica şi
radiotehnica modernă. Ei se utilizează la confecţionarea
condensatoarelor de capacitate electrică înaltă şi dimensiuni mici, la
modularea frecvenţei oscilaţiilor electromagnetice etc.

13. Conductoare în câmp electric.
Energia câmpului electric
13.1. Distribuţia sarcinilor în conductoare. Inducţia
electrostatică
Spre deosebire de dielectrici, unde sarcinile electrice sunt legate,
conductoarele posedă sarcini electrice libere (electroni), care se pot
deplasa în limitele lor la orice distanţă. Introducând un conductor
într-un câmp electric, electronii se deplasează în sens contrar
câmpului, iar ionii pozitivi rămân practic imobili datorită masei lor
mari şi legăturilor pe care le au în reţeaua cristalină. Astfel, are loc o
separare parţială a sarcinilor pozitive şi negative ceea ce conduce la
apariţia în diferite locuri ale conductorului a sarcinilor macroscopice
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de semne contrare. Acest fenomen se numeşte inducţie
electrostatică, iar sarcinile ce se separă - sarcini induse. Influenţa
conductorului asupra câmpului electric se reduce la influenţa
sarcinilor induse asupra acestuia. Un caz particular al inducţiei
electrostatice este polarizarea dielectricilor, în pofida faptului că
mecanismul de separare a sarcinilor este altul.
Dacă într-un conductor omogen sarcinile electrice se află în
echilibru, adică în conductor nu există curent electric, atunci

E 0

(13.1)

în orice punct din interiorul conductorului. Într-adevăr, dacă aceasta
nu s-ar întâmpla, atunci sarcinile libere ale conductorului s-ar afla în
mişcare, ceea ce ar altera echilibrul. Observăm că se anulează, de
asemenea, şi divergenţa intensităţii E , iar împreună cu ea, conform
teoremei lui Gauss div E    0 (vezi (10.21)) se anulează şi
densitatea sarcinilor  . Astfel, la echilibru densitatea sarcinilor în
interiorul unui conductor omogen este egală cu zero. Aceasta
demonstrează că sarcina nu se poate distribui în interiorul
conductorului, ci numai pe suprafaţa lui. Sarcinile electrice se
distribuie pe suprafaţa conductorului datorită acţiunii forţelor de
atracţie şi respingere dintre ele. Atracţia dintre sarcini conduce la
apropierea şi neutralizarea lor, iar respingerea - la cea mai mare
îndepărtare posibilă şi distribuţia lor pe suprafaţa conductorului.
Aceste raţionamente demonstrează că densitatea superficială a
sarcinii trebuie să fie maximă pe părţile cele mai îndepărtate ale
corpului, care au curbură maximă, de exemplu, pe ascuţişuri. Anume
astfel de regularităţi se observă în practică.
Constatăm, de asemenea, că dacă sarcinile conductorului se află
în echilibru, atunci vectorul intensităţii câmpului electric este
perpendicular pe suprafaţa conductorului, adică

E  En ; E  0,

(13.2)

unde En şi E sunt componentele normală şi tangenţială ale
vectorului E . Dacă relaţiile (13.2) nu ar avea loc, atunci sub acţiunea
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componentei tangenţiale E , electronii ar începe să se deplaseze,
ceea ce ar altera echilibrul sarcinilor.
Din relaţia (13.1) rezultă că tot volumul conductorului omogen
este echipotenţial. Într-adevăr, alegând o linie arbitrară l în interiorul
conductorului, conform (11.12), pentru 2 puncte ale acesteia
obţinem:
2

1  2   El dl  0 ,
1

întrucât El  0 . De aici rezultă:

1  2    const.

(13.3)

Se poate face acelaşi lucru pentru o linie  de pe suprafaţa
conductorului:
2

1  2   E d  0 ,
1

de unde obţinem din nou (13.3). Astfel, suprafaţa unui conductor
omogen, de asemenea, este echipotenţială.
După cum am mai menţionat, în interiorul unui conductor
omogen ale cărui sarcini se află în echilibru, nu există sarcini
necompensate. Toate sarcinile necompensate sunt distribuite pe
suprafaţa conductorului cu o anumită densitate superficială  . Între
 şi En există o relaţie simplă, care poate fi
stabilită cu ajutorul teoremei lui Gauss.
Selectăm pe suprafaţa conductorului un
element infinit mic dS (fig. 13.1). În calitate
de suprafaţă închisă alegem un cilindru drept
cu bazele dS şi o înălţime infinit mică.
Fluxul total al vectorului E este egal cu
Fig. 13.1
fluxul prin baza superioară, întrucât E  En
şi în interiorul conductorului E  0 (fig. 13.1):
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d   En dS .
Însă, conform teoremei lui Gauss:

d 

dq

0



 dS
.
0

De aceea

En dS 

 dS
,
0

de unde

En 


,
0

(13.4)

care şi este relaţia căutată. Expresia (13.4) poate fi scrisă, de
asemenea, sub forma

Dn   ,

(13.4,a)

unde Dn este componenta normală a vectorului inducţiei electrice.
Egalitatea (13.4, a) arată că valoarea vectorului D în apropierea
suprafeţei conductorului este egală cu densitatea superficială a
sarcinii, adică cu sarcina deplasată din interior corespunzătoare unei
unităţi de arie a suprafeţei conductorului. Din această cauză mărimea
D se numeşte deseori şi deplasare electrică.
Expresia (13.4) permite calcularea forţei electrice ce acţionează
asupra unui element al suprafeţei conductorului încărcat din partea
celorlalte elemente ale acesteia. Este evident că asupra elementului
dS pot acţiona numai sarcinile altor elemente, pe care le vom numi
externe. Sarcinile externe creează un câmp cu intensitatea Eext . Acest
câmp acţionează asupra sarcinii  dS a elementului dS cu forţa:

dF   dSEext .
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(13.5)

Pentru aflarea Eext observăm că expresia (13.4) reprezintă
intensitatea câmpului rezultant al sarcinilor externe şi interne (ale
elementului dS ), adică:

En  n  Eext  Eint .

(13.6)

La distanţe infinit mici de la elementul dS , acesta se comportă ca un
plan infinit. De aceea, conform relaţiei (10.27), avem:

Eint 


n .
2 0

Substituind această expresie şi (13.4) în (13.6), obţinem:

Eext 


n .
2 0

Acum (13.5) capătă aspectul:

dF 


2
dS  n  0 En2 dS  n .
2 0
2

(13.7)

Forţa ce acţionează asupra unei unităţi de arie este:

f 


dF  2

 n  0 En2  n .
dS 2 0
2

(13.8)

De aici se observă că această forţă întotdeauna este orientată în afara
suprafeţei, adică tinde să expulzeze sarcina de pe suprafaţa
conductorului.
Considerăm acum un conductor
omogen având o cavitate în care se află
sarcini electrice şi care formează cu
suprafaţa lui un strat conductor (fig.
13.2). Trasăm o suprafaţă închisă S ce
trece
numai
prin
interiorul
Fig. 13.2
conductorului. Întrucât intensitatea
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câmpului electric pe suprafaţa S este egală cu zero, atunci conform
teoremei lui Gauss va fi nulă şi sarcina totală situată în interiorul
suprafeţei menţionate. Astfel, suma sarcinilor induse q pe suprafaţa
interioară a stratului conductor este egală cu suma sarcinilor qi
înconjurate de acest strat, dar având semn contrar. La echilibru
sarcinile induse q se distribuie astfel, încât câmpul lor să
compenseze în interiorul stratului conductor câmpul sarcinilor qi .
Astfel de compensare are loc nu numai în interiorul stratului, dar şi
în tot spaţiul exterior acestuia. Pentru a ne convinge de aceasta este
suficient să ne închipuim că stratul conductor este infinit. Câmpul în
acest mediu este nul şi el nu influenţează nici într-un mod câmpul
electric, întrucât sarcinile pozitive şi negative se compensează în
fiecare punct al mediului. De aceea, dacă eliminăm mediul adăugat
şi lăsăm stratul anterior, câmpul nu se va modifica nicăieri. Acesta va
rămâne nul în tot spaţiul exterior. Aşadar, putem trage concluzia:
câmpul electric al sarcinilor înconjurate de un strat conductor
şi câmpul sarcinilor induse pe suprafaţa lui interioară este egal
cu zero în tot spaţiul exterior.
Admitem că sarcinile qi sunt situate în spaţiul exterior al
conductorului. În cazul când corpul conductor este continuu, câmpul
în interiorul său este nul. Eliminăm o porţiune a corpului care este
electric neutră. După cum am observat anterior, aceasta nu va altera
nici câmpul şi nici distribuţia sarcinii, dar în conductor apare o cavitate.
Astfel, dacă în cavitate nu există sarcini, câmpul electric în
interiorul acesteia este nul. Sarcinile externe nu creează câmp electric
în cavitate. Această proprietate se utilizează amplu pentru a proteja
diferite corpuri, de exemplu, aparatele de măsură de acţiunea
câmpurilor electrice. Aparatele se situează în interiorul unor straturi
conductoare.
81

Rezultatele menţionate au fost obţinute
experimental de către Faraday. El a utilizat în
experimentele sale un cilindru metalic lung
numit cilindrul lui Faraday. Fixăm acest
cilindru pe vergeaua electroscopului (fig. 13.3).
Dacă în cilindru se introduce o sferă încărcată,
atunci acul indicator al electroscopului nu
deviază. Acesta nu deviază nici atunci când
sfera este mişcată în interiorul cilindrului şi
nici chiar când se atinge de pereţii lui. După
atingerea suprafeţei interioare a cilindrului
sfera se descărcă. De aceasta este uşor să ne
Fig. 13.3
convingem utilizând alt electroscop. Toată
sarcina sferei trece pe cilindru şi se distribuie
pe suprafaţa lui exterioară. Aceste experienţe
i-au permis lui Faraday să indice metoda, cu
ajutorul căreia sarcina unui corp conductor
poate fi transmisă în întregime altui corp
conductor. Pentru aceasta în conductorul al
doilea trebuie să facem o cavitate şi să
introducem în ea primul corp încărcat.
Punând în contact primul corp cu peretele
cavităţii, toată sarcina lui trece pe corpul al
doilea. Această operaţie poate fi repetată de
multe ori, transmiţând corpului al doilea o
Fig. 13.4
sarcină mare. S-ar părea că această sarcină
poate fi oricât de mare. Însă în realitate mărimea sarcinii este limitată
de descărcarea electrică ce apare datorită ionizării aerului. Principiul
menţionat se află la baza funcţionării generatorului lui Van der Graaf
(fig. 13.4). Acesta constă dintr-o sferă metalică goală 1 cu diametrul
de câţiva metri, fixată pe un turn 2. Cureaua 3 din stofă cauciucată se
încarcă de la o sursă de tensiune printr-un sistem de contacte 4.
Cureaua mişcându-se, transportă sarcina spre alt sistem de contacte
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5, care o transmite sferei metalice. Generatorul lui Van der Graaf
permite obţinerea tensiunilor de 3-5 milioane de volţi. Se utilizează
la accelerarea electronilor şi ionilor.
13.2. Capacitatea electrică. Condensatoarele
După cum s-a menţionat mai devreme, conductoarele posedă
proprietatea de a achiziţiona sarcină electrică. Vom analiza mai
detaliat această proprietate. Se cunoaşte că volumul şi suprafaţa unui
conductor încărcat sunt echipotenţiale. În cazul când conductorul
considerat se află foarte departe de alte corpuri (îl vom numi
conductor izolat) potenţialul lui este egal cu zero. Un astfel de
conductor reprezintă obiectul cel mai comod pentru analiza noastră.
Admitem că am comunicat unui conductor izolat o anumită sarcină
q1 . Aceasta conduce la creşterea potenţialului lui până la 1 . În
funcţie de forma şi dimensiunile conductorului sarcina se distribuie
în fiecare punct de pe suprafaţa lui cu o anumită densitate superficială
 1 . Comunicând conductorului o altă cantitate de sarcină, aceasta se
distribuie la fel ca şi prima, întrucât în caz contrar în interiorul
conductorului ar apărea câmp electric ( E  0 ) ceea ce, după cum se
ştie, este imposibil. Rezultă că în fiecare punct al suprafeţei
conductorului există o densitate de sarcină  proporţională cu
sarcina totală q comunicată conductorului, adică  q . Reieşind
din aceasta, scriem următoarea relaţie pentru fiecare sarcină
comunicată conductorului

q1

1



q2

2



q3

3





q



,

(13.9)

care se referă la un punct arbitrar al suprafeţei. Vom analiza în ce
măsură mărimea q  poate servi la descrierea proprietăţii unui
conductor de a acumula sarcini electrice. Se ştie că densitatea 
83

variază de la un punct la altul. De aceea mărimea q  reprezintă o
funcţie de coordonatele punctului de pe suprafaţa conductorului.
Această circumstanţă face foarte incomodă utilizarea acestei mărimi
pentru descrierea proprietăţii menţionate şi vom căuta o altă mărime.
Pentru aceasta amintim că intensitatea câmpului electric în
apropierea suprafeţei conductorului (vezi (13.4)) este proporţională
cu densitatea superficială a sarcinii  , adică E  . Prin urmare şi
  . Deci, expresia (13.9) se poate înlocui cu relaţia:

q1

1



q2

2



q3

3





q



.

(13.10)

Acesta este adevărată nu numai pentru orice punct al conductorului,
ci şi pentru întreg conductorul, întrucât pentru o sarcină determinată
a acestuia toate punctele sale au acelaşi potenţial. După cum se
observă din (13.10) mărimea q  nu depinde nici de sarcina
conductorului, nici de potenţialul său. Ea depinde numai de
caracteristicile conductorului cum ar fi dimensiunile şi forma lui.
Întrucât potenţialul conductorului  scade de  ori la introducerea
lui într-un mediu dielectric, capacitatea conductorului de a
înmagazina sarcină electrică trebuie să crească de acelaşi număr de
ori. Mărimea fizică

C

q



(13.11)

a căpătat denumirea de capacitate electrică. După cum se observă
din (13.11), capacitatea electrică a unui conductor izolat este numeric
egală cu sarcina electrică ce-i trebuie comunicată pentru ca
potenţialul lui să crească cu 1V. În SI capacitatea electrică se măsoară
în farazi (F):
1F 

1C
.
1V
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Un farad este capacitatea electrică a unui conductor izolat, a
cărui potenţial variază cu 1V, dacă lui i se comunică o sarcină
de 1C.
În calitate de exemplu considerăm capacitatea unui conductor
sferic de raza R ce se află într-un dielectric cu permitivitatea  . Dacă
acest conductor are sarcina q , atunci potenţialul suprafeţei lui este:



1

q
.
4 0 R

Substituind această relaţie în (13.11), obţinem:

C  4 0 R .

(13.12)

Pentru a ne crea o impresie despre unitatea de
capacitate electrică în SI, calculăm raza unei
sfere conductoare de capacitate egală cu 1F.
Din (13.12):

R

C
4 0

.

Luând   1 , obţinem R = 9·109 m = 9·106 km.
Fig. 13.5
Această valoare este de 1400 ori mai mare
decât raza Pământului. Acest rezultat indică în primul rând că 1F este
o mărime foarte mare. De aceea în practică se utilizează unităţile
derivate: 1μF  106 F , 1nF  109 F şi 1pF  1012 F . În al doilea
rând, conductoarele izolate au capacitate foarte mică. Pentru a găsi
posibilitatea de mărire a capacităţii electrice vom analiza
comportamentul unui conductor A , în apropierea căruia se află alte
conductoare B, D şi E (fig. 13.5). Comunicând conductorului A
sarcina q , conductoarele B, D şi E se electrizează prin influenţă.
Sarcinile induse în aceste conductoare micşorează potenţialul
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conductorului A . Aceasta se întâmplă din cauză că potenţialul
conductorului A acum se determină nu numai de sarcina q , ci şi de
sarcinile induse în conductoarele B, D şi E . Sarcinile negative
micşorează potenţialul conductorului A , iar cele pozitive îl măresc.
Însă efectul de micşorare este mai puternic decât cel de creştere,
întrucât sarcinile negative se află mai aproape decât cele pozitive.
Astfel, potenţialul conductorului A este mai mic în prezenţa
conductoarelor B, D şi E decât în absenţa lor. Dar micşorarea
potenţialului conductorului A , conform (13.11), conduce la creşterea
capacităţii electrice. Din analiza efectuată rezultă că această creştere
este cu atât mai mare, cu cât distanţa dintre conductorul A şi celelalte
conductoare este mai mică. Trebuie, însă, de observat că o astfel de
modalitate de mărire a capacităţii electrice este incomodă în practică,
întrucât generează o dependenţă foarte puternică de poziţiile
corpurilor care-l înconjoară pe cel cercetat. Astfel, este necesar să
identificăm o modalitate de excludere a influenţei corpurilor
exterioare. Unica posibilitate de a o realiza este să considerăm astfel
de sisteme de conductoare ce nu permit ieşirea câmpului electric din
sistem, adică ar concentra câmpul electric numai între corpurile
sistemului. În acest caz, corpurile externe nu vor influenţa valorile
potenţialelor corpurilor sistemului şi, prin urmare, valoarea
capacităţii electrice a acestui sistem. În practică este mai uşor să se
aplice această idee pentru sisteme din două conductoare cum ar fi, de
exemplu, două plăci situate foarte aproape, doi cilindri coaxiali, două
suprafeţe metalice sferice concentrice etc.
Sistemul constituit din două conductoare ce concentrează
câmpul electric numai între ele se numeşte condensator, iar
însăşi conductoarele - armături ale condensatorului.
Proprietatea unui condensator de a înmagazina sarcini electrice
poate fi descrisă cu ajutorul unei relaţii analoage relaţiei (13.10).
Pentru fiecare dintre armăturile condensatorului avem
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q3
q1
q2



1  2 1 1  2 2 1  2 3
unde 1  2 1 , 1  2 2 , 1  2 3 ,



q
 C , (13.13)
1  2 

, 1  2  sunt diferenţele

de potenţial dintre armături când pe ele se află sarcina egală cu q1 şi,
respectiv, cu q2 , q3 ,

q . În acest caz, mărimea C nu poate fi numită

capacitate a unei armături, întrucât potenţialul ei nu se determină
numai de sarcina sa, ci şi de sarcina celeilalte armături. Acest fapt
este reflectat în (13.13) prin prezenţa diferenţei de potenţial 1  2
în locul potenţialului  . Mărimea C se numeşte capacitate mutuală
a armăturilor sau capacitate electrică a condensatorului. Ca şi în
cazul capacităţii unui conductor izolat, capacitatea condensatorului
nu depinde nici de sarcina armăturilor sale, nici de diferenţa de
potenţial dintre ele. Aceasta depinde numai de dimensiunile, forma
şi poziţia reciprocă a armăturilor, precum şi de proprietăţile mediului
în care este concentrat câmpul electric. În calitate de exemple vom
considera condensatoarele plan, cilindric şi sferic.
13.2.1. Condensatorul plan constă din două plăci metalice
paralele de arie S şi situate la o distanţă mică d una de alta. Plăcile
au sarcinile q şi, respectiv, q . Dacă dimensiunile liniare ale
plăcilor sunt cu mult mai mari decât distanţa d dintre ele, atunci
câmpul electric dintre armături poate fi considerat echivalent
câmpului dintre două plane infinite încărcate cu sarcină, având
densităţi superficiale  şi  (vezi (10.28)):

E


.
 0

Utilizând formula (11.12), pentru diferenţa de potenţial dintre
armăturile condensatorului obţinem:
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2

1  2   El dl 
1

 d

dl 
d.

 0 0
 0

Însă, q   S . Atunci pentru capacitatea condensatorului plan, avem:

C

 S
q
 0 ,
1  2  d

(13.14)

unde  este permitivitatea dielectrică a mediului ce se află între
armături.
13.2.2. Condensatorul cilindric este
compus din două conductoare metalice cilindrice
coaxiale cu razele r1 şi r2 (fig. 13.6). Admitem că
înălţimea h a cilindrilor este cu mult mai mare
decât razele lor r1 şi r2 , adică h >> r1 şi h >> r2 . În
acest caz putem neglija distorsiunile câmpului la
marginile condensatorului şi este posibil calculul
diferenţei de potenţial dintre cilindri, utilizând
Fig. 13.6
formula (10.35) pentru câmpul unui cilindru infinit
de rază r1 încărcat uniform cu sarcină de densitate liniară   q h ,
unde q este sarcina unui cilindru. Conform (11.12), avem:
r2

1  2   Er dr 
r1

r

dr


ln 2 .

2 0 r r 2 0 r1
r2

1

Substituind acest rezultat în (13.13), obţinem:

C

2 0 h
q

.
1  2  ln  r2 r1 

(13.15)

Dacă lăţimea spaţiului dintre armăturile cilindrice ale
condensatorului d  r2  r1  r1 , atunci formula (13.15) trebuie să
treacă în (13.14), întrucât în acest caz câmpul dintre armături devine
omogen ca şi în cazul condensatorului plan. Într-adevăr,
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ln

 r r  r r
r2
 ln 1  2 1   2 1
r1
r1 
r1


şi

C

2 0 hr1  0 S

.
r2  r1
d

(13.15,a)

13.2.3. Condensatorul sferic constă din
două sfere metalice concentrice cu razele r1 şi

r2 (fig. 13.7), unde r1 diferă puţin de r2 .
Câmpul dintre armăturile condensatorului este
creat numai de sarcina sferei interioare. De
aceea, conform (11.9), diferenţa de potenţial
dintre sfere este:

1  2 

Fig. 13.7

1 1
  .
4 0  r1 r2 
q

Substituind această expresie în (13.13), obţinem:
C

4 0 r1r2
q
.

r2  r1
q 1 1
  
4 0  r1 r2 

(13.16)

Când r2   armătura interioară a condensatorului poate fi
considerată o sferă izolată. În acest caz formula (13.16) trebuie să
treacă în (13.12), deoarece când r2   , 1 r2  0 .
După cum se observă din formulele obţinute pentru capacităţile
condensatoarelor de diferite forme, capacitatea electrică a oricărui
condensator este direct proporţională cu permitivitatea dielectrică 
a substanţei dintre armături. La diferenţe de potenţial 1  2 mari
poate avea loc străpungerea electrică a dielectricului. Tensiunea, la
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care are loc acest fenomen, se numeşte tensiune de străpungere.
Această mărime împreună cu capacitatea electrică reprezintă
caracteristicile principale ale unui condensator. Tensiunea de
străpungere depinde de proprietăţile substanţei dintre armături, de
grosimea ei şi forma armăturilor condensatorului.
Trebuie să remarcăm că în diferite
scopuri practice condensatoarele sunt
conectate în baterii. Considerăm mai întâi
conexiunea în paralel (fig. 13.8). Fie că
cele n condensatoare ce constituie bateria
au capacităţile C1, C2, C3,…, Cn,. Întrucât
condensatoarele sunt încărcate până la una
şi aceeaşi diferenţă de potenţial  ,
Fig. 13.8
sarcinile lor sunt q1  C1 , q2  C2  ,

q3  C3 ,…, qn  Cn  . Sarcina întregii baterii este:
n

n

i 1

i 1

q   qi    Ci .
Pe de altă parte, sarcina bateriei trebuie să fie egală cu produsul dintre
capacitatea ei C şi diferenţa de potenţial dintre borne:
q  C .

Comparând ultimele două ecuaţii, obţinem:
n

C   Ci .

(13.17)

i 1

Astfel,
capacitatea electrică a unei baterii de condensatoare conectate
în paralel este egală cu suma capacităţilor acestor
condensatoare.
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În cazul conexiunii în serie a condensatoarelor (fig. 13.9)
diferenţa de potenţial totală  se distribuie între toate
condensatoarele şi rezultă că
potenţialele armăturilor vecine
conectate între ele sunt egale.
Sarcina bateriei este egală cu
sarcina unui condensator. Această
Fig. 13.9
observaţie ne permite să scriem:
n

n

q
.
i 1 Ci

   i  
i 1

Pe de altă parte, însă
 

q
,
C

unde C este capacitatea bateriei. Comparând relaţiile menţionate,
obţinem:
n
1
1
 .
C i 1 Ci

(13.18)

La conexiunea în serie mărimea inversă a capacităţii totale este
egală cu suma mărimilor inverse ale capacităţilor
condensatoarelor ce constituie bateria.
Aşadar, în acest caz capacitatea electrică totală întotdeauna este
mai mică decât capacitatea minimă ce intră în această baterie.
Avantajul conexiunii în serie constă în faptul că pe fiecare
condensator cade numai o parte din diferenţa de potenţial totală, ceea
ce micşorează posibilitatea unei străpungeri a dielectricului.
Micşorarea capacităţii poate fi compensată, conectând în paralel unul
sau câteva grupuri de condensatoare conectate în serie.
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Dacă n condensatoare de capacitatea C fiecare se conectează
mai întâi în paralel şi se încarcă până
la diferenţa de potenţial  , apoi se
conectează în serie (fig. 13.10),
atunci la bornele bateriei obţinute
apare o diferenţă de potenţial n   .
Acesta este principiul de funcţionare
al generatorului de impulsuri ce se
utilizează în electrotehnică la
Fig. 13.10
studierea supratensiunilor de scurtă
durată în diferite instalaţii.
13.3. Energia câmpului electric
După cum s-a demonstrat în capitolul 11, câmpul forţelor
electrice reprezintă un câmp potenţial ceea ce permite descrierea
interacţiunii electrice nu numai cu ajutorul conceptului de forţă, ci şi
cu ajutorul celui de energie potenţială. Conform (11.7), energia de
interacţiune a două sarcini punctiforme q1 şi q2 aflate la distanţa r12
una de la alta este:

Ep 

1 q1q2
.
4 0 r12

Vom determina în continuare energia potenţială de interacţiune
a unui sistem de N sarcini punctiforme. Conform principiului
superpoziţiei, fiecare pereche de sarcini interacţionează între ele ca şi
cum nu ar mai exista alte sarcini. De aceea, energia totală a sistemului
este egală cu suma terminilor ce exprimă interacţiunea fiecărei
perechi de sarcini aparte. Dacă qi şi q j sunt două sarcini ale
sistemului, situate la distanţa rij , atunci energia potenţială a acestei
perechi va fi
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E 

p ij



qi q j

1

4 0 rij

,

iar energia totală:

Ep 

1 qi q j 1 N N 1 qi q j
.
 

2 i 1 j 1 4 0 rij
după toate 4 0 rij

(13.19)

 j i 

perechile

Factorul 1 2 din formula (13.19) apare datorită faptului că în suma
dublă fiecare termen este considerat de două ori. Scoțând qi de sub
semnul sumei a doua avem

Ep 

N
1 N
1 qj
qi 

2 i 1 j 1 4 0 rij

 j i 

şi observând că expresia

i 

1
4 0

N

qj

j 1

ij

r

 j i 

reprezintă potenţialul câmpului creat de toate sarcinile sistemului cu
excepţia sarcinii qi în punctul unde se află sarcina qi , pentru energia
potenţială a sistemului obţinem:

Ep 

1 N
 qii .
2 i 1

(13.20)

Aplicăm această formulă la calcularea energiei unui conductor izolat
încărcat cu sarcina q . Pentru aceasta observăm, în primul rând, că un
conductor încărcat poate fi considerat ca un sistem de sarcini
punctiforme qi , iar în al doilea rând, că acest conductor este
echipotenţial. De aceea din (13.20) rezultă că
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Ep 

1 N
1 N
1

q


  qi   q ,

i
2 i 1
2 i 1
2

(13.21)

unde  este potenţialul conductorului. Această expresie poate fi
transformată, dacă se utilizează conceptul de capacitate electrică
C q :

1
q 2 C 2
.
Ep  q 

2
2C
2

(13.22)

În cazul unui sistem de conductoare încărcate cu sarcinile
q1 , q2 , q3 , qN , având capacităţile C1 , C2 , C3 , CN şi, respectiv,
potenţialele 1 , 2 , 3 ,

 N , obţinem:

1 N
1 N qi2 1 N
E p   i qi     Cii2 .
2 i 1
2 i 1 Ci 2 i 1

(13.23)

În calitate de caz particular al unui sistem de conductoare considerăm
un condensator încărcat. Presupunem că potenţialul armăturii cu
sarcina  q este 1 , iar cel al armăturii cu sarcina q este  2 . Ţinând
seama că fiecare armătură are un potenţial constant, avem:

Ep 

N
1 N



q


 qi   .


1
i
2

2  i 1
i 1




1
1   q   2  q   
2



1
1
q 1  2   q .
2
2

(13.24)

Dar capacitatea electrică a condensatorului C  q  . De aceea:

1
1 q 2 C   
E p  q 

.
2
2C
2
2
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(13.25)

Conductoare în câmp electric
Să analizăm cazul unui condensator plan. Conform (13.14),
capacitatea lui este
C

 0 S
d

,

unde S este aria suprafeţei unei armături,  – permitivitatea
dielectrică a mediului ce se află între armături, iar d – distanţa dintre
armături. Substituind această expresie în (13.25), obţinem:
C   
 S     0   
Ep 
 0


 Sd .
2
2d
2  d 
2

2

2

Însă, pentru un câmp omogen, cum este câmpul condensatorului plan,
E   d şi

Ep 

 0 E 2
2

V,

(13.26)

unde V este volumul câmpului electric. Acest rezultat evidenţiază o
întrebare importantă: unde este localizată energia electrică, în însăşi
conductoarele încărcate, după cum indică formulele (13.20) - (13.25),
sau în câmpul electric creat de sarcini, după cum indică formula
(13.26). În limitele electrostaticii este imposibil de identificat vreun
experiment ce ar permite selectarea unuia din aceste răspunsuri.
Aceasta se întâmplă deoarece în electrostatică câmpul electric este
inseparabil de sarcinile electrice ce îl creează. El se determină univoc
de mărimile şi distribuţia sarcinilor. Şi viceversa, cu ajutorul
câmpului dat în tot spaţiul, de asemenea univoc, se determină
densitatea sarcinilor electrice. Altfel se întâmplă în cazul câmpurilor
variabile. Câmpurile electromagnetice variabile, după cum vom
observa mai târziu, pot exista independent de sarcinile electrice ce le
excită. Sarcinile pot să se neutralizeze, dar câmpul excitat de ele îşi
poate continua existenţa sub formă de unde electromagnetice
caracterizate printr-o anumită rezervă de energie. Această energie nu
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poate fi reprezentată ca energia potenţială de interacţiune a sarcinilor,
întrucât aceste sarcini deja nu mai există. Formula (13.20) îşi pierde
sensul, iar formula (13.26) pentru volume infinit mici - şi-l păstrează.
Prin urmare, dacă electrostatica se consideră drept un caz particular
al electrodinamicii, atunci încă în electrostatică trebuie să dăm
prioritate reprezentării despre localizarea energiei în câmp. De aceea,
în continuare, vom nota energia câmpului electric prin We , scriind
formula (13.26) astfel:

We 

 0 E 2
2

V.

(13.26)

Din (13.26) rezultă că într-un câmp omogen energia se distribuie
uniform cu densitatea:

we 

We  0 E 2
.

V
2

(13.27)

Dacă se ţine seama de faptul că într-un mediu dielectric omogen
vectorii intensităţii câmpului electric E şi cel al inducţiei electrice
D au aceeaşi direcţie şi sens (vezi (12.25)) D   0 E , se poate scrie:

we 

 0 E 2
2



D2
ED

.
2 0
2

(13.28)

Însă, conform (12.18) D   0 E  P , unde P este vectorul de
polarizare. De aceea,
we 



E 0E  P
2

 E
0

2

2



E P
.
2

(13.29)

Primul termen din (13.29) coincide cu densitatea de energie a
câmpului în vid, iar al doilea reprezintă energia ce se consumă pentru
polarizarea unei unităţi de volum al dielectricului. Într-adevăr, lucrul
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necesar pentru deplasarea sarcinilor qi cu dri într-un câmp omogen
pentru o unitate de volum a dielectricului este:



dL   qi Edri  Ed   qi ri  .
V 1
 V 1

Dar

q r  P
V 1

i i

este momentul dipolar al unei unităţi de volum, adică

vectorul de polarizare. De aceea,

dL  EdP .

(13.30)

Ţinând seama că pentru un dielectric omogen (vezi (12.9)) P   0 E
şi, deci d P   0 dE , obţinem:
 EP 
  0 E 2 
dL   0 EdE  d 
.
d
 2 
 2 

Integrând această ecuaţie, obţinem

L

E P
,
2

(13.31)

ceea ce coincide cu termenul al doilea din (13.29).
Trebuie de menţionat că formula (13.26) este valabilă numai
pentru un câmp omogen, în timp ce (13.27) – pentru orice câmp. În
câmpuri neomogene prin we se înţelege densitatea de energie în
punctul de observaţie al câmpului. Cunoscând densitatea de energie,
se poate determina energia câmpului localizată în orice volum V
după formula:

We 

 w dV  

V 

e

V 
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 0 E 2
2

dV .

(13.32)

În calitate de exemplu considerăm calculul energiei câmpului
unei sfere încărcate de rază R ce se află într-un dielectric infinit.
Intensitatea câmpului în acest caz este:

E

1

q
.
4 0 r 2

Pentru calcularea energiei concentrate în câmpul electric al sferei
încărcate, împărţim spaţiul ce înconjoară sfera în straturi sferice de
grosimea dr , raza r şi volumul dV  4 r 2 dr . Energia concentrată
în acest strat este

 0 

2

q
dWe  we dV 
4 r 2 dr .

2 
2  4 0 r 
1

Energia localizată în tot câmpul

We 



V 

dWe 

q2



dr
q2
q2


,
8 0 R r 2 8 0 R 2C

(13.33)

ceea ce coincide cu expresia (13.22) pentru energia unui conductor de
capacitate C încărcat cu sarcina q .

14. Curentul electric continuu
14.1. Intensitatea şi densitatea curentului. Ecuaţia de
continuitate. Diferenţa de potenţial, tensiunea
electromotoare, tensiunea
Orice mişcare ordonată a sarcinilor electrice se numeşte curent
electric. În teoria curentului electric aceste sarcini se numesc
purtători de curent. Curentul ce apare într-un conductor ca rezultat
al apariţiei unui câmp electric se numeşte curent de conducţie. La
mişcarea sarcinilor prin conductor distribuţia echilibrată a acestora se
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alterează. În consecinţă, suprafaţa conductorului nu mai este
echipotenţială, iar liniile de câmp nu mai sunt perpendiculare pe
suprafaţă, adică există o componentă tangenţială a intensităţii
câmpului electric diferită de zero E  0 . În afară de aceasta, în
interiorul conductorului E  0 . Curentul electric se menţine până
când potenţialele tuturor punctelor conductorului vor deveni egale.
Pentru apariţia şi menţinerea curentului electric sunt necesare
următoarele condiţii:
1. Prezenţa în mediu a purtătorilor liberi de sarcină.
2. Prezenţa în mediu a unui câmp electric, a cărui energie s-ar
consuma pentru deplasarea purtătorilor. În acest caz,
energia câmpului trebuie compensată.
Pentru stabilirea legităţilor
fenomenului curentului electric
trebuie să introducem mai întâi unele
mărimi ce l-ar caracteriza cantitativ.
Fig. 14.1
Pentru aceasta considerăm un
conductor cu secţiunea transversală
de arie S (fig. 14.1), traversată de un flux de purtători de sarcină.
Curentul electric va fi cu atât mai intens, cu cât prin secţiunea
transversală S va trece mai multă sarcină într-o unitate de timp. De
aceea, este firesc să caracterizăm curentul electric cu ajutorul unei
mărimi egale cu sarcina care trece în unitatea de timp prin secţiunea
transversală a conductorului. Această mărime a fost numită
intensitatea curentului electric. Astfel, dacă prin secţiunea
transversală a conductorului în timpul dt trece sarcina dq , atunci
intensitatea curentului electric este
I

dq
.
dt

(14.1)

Dacă pe parcursul timpului intensitatea I nu variază, curentul
este numit continuu. În acest caz, mărimile dq şi dt nu trebuie să
fie obligatoriu infinit mici şi se obţine:
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I

q
.
t

(14.2)

În SI unitatea de intensitate a curentului electric este amperul (A).
Această unitate este una dintre unităţile fundamentale ale SI ce se
stabileşte în baza interacţiunii magnetice dintre curenţi (vezi cap. 15).
Observăm că intensitatea curentului electric I este o mărime
scalară, care nu indică sensul curentului. În afară de aceasta,
intensitatea curentului nu poate caracteriza curentul electric în cazul
când prin diferite părţi ale secţiunii conductorului trec într-o unitate
de timp cantităţi diferite de sarcină. Rezultă că deşi intensitatea
curentului poate fi utilizată pentru a caracteriza fenomenul curentului
electric, trebuie să mai introducem o mărime fizică ce ar caracteriza
atât sensul, cât şi distribuţia curentului prin secţiunea conductorului
sau pe suprafaţa lui. În calitate de astfel de mărime se utilizează
vectorul densităţii curentului j . Sensul acestui vector coincide cu
sensul mişcării purtătorilor pozitivi şi este egal numeric cu raportul
dintre intensitatea curentului dI care trece printr-un element de
suprafaţă situat perpendicular pe direcţia mişcării sarcinilor pozitive
şi aria acestui element dS :
j

dI
.
dS

(14.3)

Din (14.3) se observă că densitatea curentului j reprezintă sarcina
care trece într-o unitate de timp prin unitatea de arie a secţiunii
transversale a conductorului. În SI densitatea
curentului are unitatea A/m2.
Dacă se cunoaşte densitatea curentului j , se
poate afla şi intensitatea lui I prin toată suprafaţa.
Pentru aceasta considerăm mai întâi un element
arbitrar de arie dS al suprafeţei (fig. 14.2) şi
selectăm arbitrar sensul pozitiv al normalei n la
Fig. 14.2
acest element. Atunci, în conformitate cu (14.3)
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dI  jdS  jdS cos  ,
unde  este unghiul dintre planul elementului dS şi cel
perpendicular pe sensul mişcării sarcinilor pozitive. Însă acest unghi,
după cum se observă din figura 14.2, este egal cu unghiul dintre n şi
j . De aceea, expresia precedentă poate fi transcrisă sub forma

dI  j cos  dS  jn dS ,
unde jn este proiecţia vectorului j pe direcţia normalei la suprafaţă

n . Întrucât n  1 ,
dI  jndS  jdS ,

(14.4)

unde dS  ndS este vectorul ariei suprafeţei elementare. Pentru
determinarea intensităţii curentului prin toată suprafaţa trebuie să
integrăm expresia (14.4) după această suprafaţă:

I



S 

jn dS 

  jdS  .

(14.5)

S 

Din (14.5) se observă că intensitatea curentului reprezintă fluxul
vectorului densităţii curentului j prin suprafaţa de arie S . În cazul
unui curent continuu j  const. şi
I  jS .

Conceptul de densitate a curentului permite
formularea matematică riguroasă a legii
conservării sarcinii (vezi cap. 10), care este una
dintre legile fundamentale ale naturii.
Considerăm o suprafaţă închisă S care
mărgineşte volumul V într-un mediu oarecare
(fig. 14.3). Sarcina ce iese într-o unitate de timp
din volumul V prin suprafaţa S, adică viteza
ieşirii sarcinii prin suprafaţa menţionată,
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(14.5, a)

Fig. 14.3

conform (14.5) este

  jdS  . Pe de altă parte, această viteză conform

S 

(14.1) poate fi exprimată prin  q t , unde semnul minus arată că
în urma ieşirii prin suprafaţa S, sarcina q din volumul V se
micşorează. Prin urmare:
q
   jdS .
t
S 





(14.6)

Aici se utilizează semnul  t al derivatei parţiale pentru a sublinia
că suprafaţa S nu se mişcă şi nici nu se deformează. Reprezentând
q sub forma

q

  dV ,

V 

unde  este densitatea sarcinii din volumul V şi, transformând
integrala după suprafaţa închisă în una după volumul mărginit de
această suprafaţă (vezi (10.26))



S 

jdS 

 div jdV ,

V 

obţinem:

 dV    div j dV .
t V
V 

Operaţiile de derivare în raport cu timpul şi de integrare după
volumul V ce nu variază în timp sunt independente. De aceea,
consecutivitatea lor poate fi schimbată:

dV    div j dV .

t
V
 
V 



De aici obţinem:
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 div j  0 .
t

(14.7)

Formulele (14.6) şi (14.7) exprimă legea conservării sarcinii în
electrodinamica macroscopică sub formă integrală şi, respectiv,
diferenţială. Formula (14.7) se mai numeşte şi ecuaţie de
continuitate.
În cazul curenţilor staţionari, adică a curenţilor ce nu depind de
timp, formulele (14.6) şi (14.7) capătă forma

  jdS   0 ,

(14.8)

div j  0 .

(14.9)

S 

În acest capitol vom considera în mod prioritar curenţi staţionari.
Pentru menţinerea prelungită a curentului electric este necesar să
separăm sarcinile electrice de la extremitatea conductorului cu
potenţial mai mic şi să le deplasăm continuu la extremitatea cu
potenţial mai mare. În caz contrar, într-un interval mic de timp
sarcinile se vor distribui pe suprafaţa conductorului astfel, încât
volumul şi suprafaţa lui să devină echipotenţiale. Cauza acestei
distribuţii, după cum s-a explicat în cap.13, este acţiunea forţelor
electrice de interacţiune dintre sarcini. De aici rezultă că separarea
menţionată a sarcinilor la o extremitate a conductorului şi
transportarea lor la cealaltă extremitate nu poate fi realizată cu
ajutorul forţelor electrice. Aceste forţe trebuie să fie de natură
extraelectrică. Le vom numi forţe extraelectrice. Ele pot să
acţioneze atât pe porţiuni ale unui circuit, cât şi pe întreg circuitul
electric. Ca şi oricare alte forţe, cele extraelectrice pot fi exprimate
prin lucrul pe care acestea îl pot efectua. Întrucât ele deplasează
sarcinile electrice, este firesc să le exprimăm prin lucrul mecanic
efectuat de aceste forţe la deplasarea unei unităţi de sarcină pozitivă.
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Mărimea fizică egală cu lucrul forţelor extraelectrice L pentru
deplasarea unei unităţi de sarcină pozitivă se numeşte tensiune
electromotoare (t.e.m.) şi se notează cu simbolul 1 :

1

L
.
q

(14.10)

Din (14.10) rezultă că unitatea t.e.m. coincide cu cea a diferenţei de
potenţial şi în SI este voltul (V).
Observăm că forţele extraelectrice Fex pot fi reprezentate prin
relaţia

Fex  Eex  q ,

(14.11)

unde Eex este intensitatea câmpului
forţelor extraelectrice. Lucrul acestor
forţe asupra sarcinii q pe porţiunea
1-2 a unui circuit (fig. 14.4) este:
2





2



Fig. 14.4



L12   Fex dl q  Eex dl .
1

1

Conform definiţiei (14.10) t.e.m. ce acţionează pe porţiunea 1-2 este:
2

112 





L12
 Eex dl .
q 1

(14.12)

Pentru t.e.m. ce acţionează pe un circuit închis obţinem

1

 E

ex



dl ,

(14.13)

care reprezintă circulaţia vectorului intensităţii câmpului forţelor
extraelectrice de-a lungul circuitului închis.
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Observăm că în orice circuit de rând cu forţele extraelectrice,
întotdeauna acţionează şi forţe ale câmpului electric Fel  qE , unde
E este intensitatea câmpului electric. Prin urmare, forţa rezultantă:





F  Fel  Fex  q E  Eex .
Lucrul efectuat de aceste forţe asupra sarcinii q la deplasarea ei pe
porţiunea 1-2 este
2





2





L12  q  Edl  q  Eex dl .
1

1

Ţinând seama de (11.12) şi (14.12), obţinem:

L12  q 1  2   q112 ,

(14.14)

unde 1  2 este diferenţa de potenţial dintre extremităţile porţiunii
considerate ale circuitului (fig. 14.4).
Lucrul efectuat de forţele electrice şi extraelectrice pentru
deplasarea unei unităţi de sarcină pozitivă între extremităţile
porţiunii de circuit se numeşte cădere de tensiune sau, pur şi
simplu, tensiune U pe porţiunea dată.

U

L12
 1  2   112 .
q

(14.15)

De aici se observă că în SI tensiunea se măsoară în volţi (V).
Porţiunea de circuit în care nu acţionează forţe extraelectrice se
numeşte omogenă, în caz contrar ea este numită neomogenă. Din
formula (14.15) se mai observă că tensiunea U coincide cu diferenţa
de potenţial 1  2 numai în cazul unei porţiuni omogene de circuit.
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14.2. Legile lui Ohm şi Joule-Lenz sub formă integrală
şi diferenţială
Fizicianul german Georg Simon Ohm (1789–1854), studiind
trecerea curentului electric prin conductoare, a stabilit în anul 1827
că intensitatea curentului printr-un conductor omogen este direct
proporţională cu căderea de tensiune pe acesta, adică:
I

1
U.
R

(14.16)

Mărimea R descrie proprietatea conductoarelor de a se opune trecerii
curentului electric şi se numeşte rezistenţă electrică a conductorului.
În SI rezistenţa electrică se măsoară în ohmi (  ). 1  este egal cu
rezistenţa unui conductor prin care la tensiunea de 1V trece un curent
de intensitate egală cu 1A. Rezistenţa electrică depinde de forma şi
dimensiunile conductorului, precum şi de materialul din care acesta
este confecţionat. Pentru un conductor omogen de formă cilindrică
R

l
,
S

(14.17)

unde l şi S sunt lungimea şi, respectiv, aria secţiunii transversale a
conductorului. Mărimea  depinde de proprietăţile conductorului şi
se numeşte rezistenţă specifică sau rezistivitate. Din (14.17) rezultă
că rezistivitatea unui conductor este egală numeric cu rezistenţa
electrică a unui conductor de lungime l  1m şi secţiune transversală
de arie S  1m2 . În SI rezistivitatea se măsoară în Ω  m .
Ecuaţia (14.16) exprimă legea lui Ohm
pentru o porţiune omogenă de circuit sub formă
integrală. Astfel de porţiune se reprezintă în
Fig. 14.5
schemele electrice ca în figura 14.5.
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Vom obţine acum forma diferenţială (locală) a acestei legi. În
acest scop considerăm un conductor izotrop (proprietăţile lui nu
depind de direcţia selectată în interiorul conductorului) în care sensul
mişcării orientate a purtătorilor pozitivi, adică a vectorului j ,
coincide cu cel al vectorului E . Selectăm în apropierea unui punct
arbitrar al conductorului un volum cilindric elementar cu
generatoarea dl paralelă vectorilor j şi E (fig. 14.6). Fie dS aria
secţiunii transversale a acestui cilindru. Intensitatea curentului ce
trece prin această secţiune conform (14.3) este jdS . Tensiunea
aplicată cilindrului (în acest caz aceasta coincide cu diferenţa de
potenţial) este Edl , unde E este
intensitatea locală a câmpului
electric.
Conform
(14.17),
rezistenţa electrică a cilindrului
este  dl dS . Substituind în (14.16), obţinem

Fig. 14.6

dS
Edl ,
 dl

jdS 
de unde:

j

1



E.

Vectorii j şi E au aceeaşi direcţie şi sens. De aceea se poate scrie:

j

1



E E .

(14.18)

Aici mărimea



1
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(14.19)

şi se numeşte conductivitate electrică. În SI această mărime se
măsoară în  Ω  m  . Relaţia (14.18) exprimă legea lui Ohm pentru
1

o porţiune omogenă de circuit sub formă diferenţială (locală). Din
formulele (14.17) şi (14.18) se observă că proprietatea substanţei de
a conduce curentul electric este caracterizată de rezistivitatea  sau
de conductivitatea electrică  . Valorile mărimilor  şi  depind de
natura chimică a substanţei conductoare, dar şi de temperatură.
Pentru majoritatea metalelor la temperaturi obişnuite

  0 1   t  ,

(14.20)

unde to este temperatura măsurată în grade Celsius,  0 este
rezistivitatea metalului la temperatura t  0 C ,  este coeficientul
de temperatură al rezistivităţii, egal numeric cu creşterea rezistivităţii
la creşterea temperaturii cu 1 K. În SI această mărime se măsoară în
K 1 . Odată cu micşorarea temperaturii, dependenţa (14.20) se
alterează. Există materiale pentru care rezistivitatea  la temperaturi
joase se anulează. Acest fenomen se numeşte supraconductibilitate
şi a fost descoperit experimental pentru mercur de către fizicianul
olandez Kamerlingh Onnes (1853–1926) în anul 1911. Temperatura
la care materialul trece în stare supraconductoare se numeşte
temperatură critică şi pentru metale şi aliajele lor este foarte joasă.
Pentru mercur, de exemplu, ea este de 4 K. Investigaţiile mai recente
demonstrează că în unele substanţe ceramice starea de
supraconductibilitate poate fi atinsă la temperaturi cu mult mai mari
de ordinul 100 ÷ 200 K. Mecanismul acestui fenomen nu poate fi
explicat în cadrul concepţiilor fizicii clasice, pentru aceasta sunt
necesare principiile mecanicii cuantice (vezi cap. 29).
Vom stabili acum forma legii lui Ohm pentru o porţiune
neomogenă şi pentru un circuit întreg. În cazul unei porţiuni
neomogene de circuit, de rând cu intensitatea câmpului electric E ,
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există şi intensitatea câmpului forţelor extraelectrice Eex . Prin
urmare, legea lui Ohm sub formă diferenţială pentru o porţiune
neomogenă de circuit are forma :





j   E  Eex .

(14.21)

De la forma diferenţială (14.21) se poate trece la forma integrală a
acestei legi. Pentru aceasta înmulţim (14.21) cu vectorul dl al
elementului de lungime al conductorului, luat paralel cu vectorul j
al densităţii curentului prin el. Obţinem:





jdl   Edl  Eex dl .
Însă,   1  şi j  I S , unde S este aria secţiunii transversale a
conductorului. Prin urmare:



I
dl  Edl  Eex dl .
S

Integrăm această expresie după lungimea conductorului între
secţiunile 1 şi 2:
2

2

2

dl
I     Edl   Eex dl .
S 1
1
1

(14.22)

Ţinând seama că integrala din partea stângă a ecuaţiei (14.22)
conform (14.17) este rezistenţa porţiunii considerate (o vom nota cu
R  r ), iar conform (11.12) şi (14.12) termenii din partea dreaptă
reprezintă diferenţa de potenţial 1  2 dintre secţiunile 1 şi 2 şi,
respectiv, t.e.m. 112 ce acţionează pe porţiunea dată, obţinem:

I  R  r   1  2  112 .
De aici:
109

(14.23)

I

1  2  112
Rr

.

(14.24)

Aceasta este forma integrală a legii
lui Ohm pentru o porţiune
neomogenă de circuit. Astfel de
porţiune se reprezintă în schemele
Fig. 14.7
electrice după cum este indicat în
figura 14.7. Din (14.24) se observă că această lege poate fi scrisă
formal ca şi pentru o porţiune omogenă
I

U
,
R

dar ţinând seama că tensiunea pe o porţiune neomogenă nu mai
coincide cu diferenţa de potenţial, ci este determinată de expresia
(14.15), iar la rezistenţa consumatorului de curent R se adaugă
rezistenţa interioară a sursei r.
Raţionamente analoage sunt valabile şi pentru un circuit întreg.
În acest caz egalitatea (14.22) capătă forma:
I

dl

S

  Edl     E

ex



dl .

Aici, însă, integrala din partea stângă reprezintă rezistenţa totală a
circuitului. Întrucât, un circuit electric închis constă dintr-o sursă de
curent (t.e.m.) şi din partea exterioară, putem scrie
I

dl
 I R  r ,
S

unde R este rezistenţa electrică a părţii exterioare a circuitului, iar r
este rezistenţa interioară a sursei. Conform (11.2) şi (14.13):

  Edl   0 ,
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 E

ex



dl  1 .

Prin urmare, pentru un circuit electric închis
(fig. 14.8) legea lui Ohm capătă următoarea
formă:
Fig. 14.8
1
.
(14.25)
Rr
Notând cu  a şi cu  c potenţialele anodului şi, respectiv, catodului
I

sursei de curent, pentru porţiunea exterioară a circuitului avem:
I

 a  c
R

.

Comparând această expresie cu (14.25), obţinem:

 a  c
1



R
1.
Rr

(14.26)

De aici rezultă că întotdeauna când în circuit există curent electric,
diferenţa de potenţial a  c dintre polii bateriei este mai mică decât
t.e.m. 1 . Numai în cazul limită când R   şi, prin urmare, I  0 ,
se obţine 1  a  c . Astfel, t.e.m. 1 poate fi determinată prin
diferenţa de potenţial dintre polii sursei de curent deconectată de la
partea exterioară a circuitului.
Vom calcula acum lucrul efectuat de către forţele electrice şi
extraelectrice pe o porţiune de circuit de rezistenţa R în intervalul de
timp t . Întrucât în timpul t prin secţiunea conductorului trece sarcina
q  It , conform (14.14) şi (14.15):
L  qU  IUt .

(14.27)

Dacă în interiorul conductorului nu au loc transformări chimice şi
conductorul este imobil, atunci tot acest lucru se consumă la
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încălzirea lui. Astfel, cantitatea de căldură ce se degajă într-un
conductor de rezistenţa R prin care circulă un curent de intensitate
I în timpul t este

Q  L  IUt  I 2 Rt .

(14.28)

Acest rezultat a fost obţinut experimental de către James Prescott
Joule (1818–1889) şi independent de el de către Heinrich Friedrich
Emil Lenz (1804–1865). De aceea rezultatul (14.28) se numeşte
legea Joule-Lenz. Cantitatea de căldură ce se degajă într-o unitate de
timp (puterea) este:
P

Q
 I 2R .
t

(14.29)

Formula (14.28) exprimă legea Joule-Lenz sub formă integrală. De
la aceasta se poate trece la forma diferenţială (locală), adică la forma
ce permite exprimarea cantităţii de căldură ce se degajă în unitatea de
volum a conductorului în unitatea de timp prin caracteristica locală a
curentului care este densitatea acestuia j . Evidenţiind în conductor
un volum cilindric elementar (fig.14.6) cu secţiunea transversală de
arie dS şi lungime dl , putem scrie următoarea expresie pentru
cantitatea de căldură dQ ce se degajă în conductor la trecerea prin el
a curentului:
dQ  I 2 Rdt   jdS 

2

 dl
dS

dt .

Întrucât dldS  dV este volumul cilindrului elementar, obţinem:

dQ   j 2 dVdt .
Cantitatea de căldură q ce se degajă în unitatea de volum a
conductorului în unitatea de timp (numită şi căldura specifică) este:
q

dQ
  j2 .
dVdt
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Luând în considerare (14.18) şi (14.19), obţinem:

q   E2 .

(14.31)

Formulele (14.30) şi (14.31) reprezintă legea Joule-Lenz sub formă
diferenţială.
14.3. Regulile lui Kirchhoff
În practică deseori este necesar să conectăm într-un anumit mod
un ansamblu de generatoare (t.e.m.) şi receptoare (rezistoare) care
formează circuite electrice ramificate sau reţele electrice. Un
circuit electric ramificat este constituit din noduri, ramuri şi ochiuri
de reţea.
Punctul unui circuit în care contactează trei sau mai multe
conductoare se numeşte nod.
Porţiunea de circuit care uneşte două noduri vecine se numeşte
ramură sau latură a reţelei.
Ramura poate fi constituită din receptoare şi surse, numai surse
sau numai receptoare.
Conturul închis format din ramuri ale reţelei se numeşte ochi
de reţea.
Problema principală ce apare în cazul circuitelor ramificate
constă în calculul intensităţii curentului care circulă prin fiecare
ramură a reţelei. În principiu, această problemă poate fi rezolvată prin
aplicarea directă a legilor conservării sarcinii şi a lui Ohm, însă
aplicarea lor directă conduce la apariţia diferitor dificultăţi de calcul.
În practică este mai comod să se utilizeze două consecinţe ale legilor
amintite, obţinute pentru prima dată de către Gustav Robert
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Kirchhoff (1824–1887) şi de aceea, numite regulile lui Kirchhoff.
Pentru a le obţine considerăm reţeaua reprezentată în figura 14.9 şi
presupunem că intensitatea curentului prin ramuri este constantă în
timp (tensiune constantă). Înconjurăm nodul A cu o suprafaţă închisă
S (fig. 14.9) şi aplicăm relaţia (14.6)
q

  jdS    t ,

(14.32)

S 

unde q este suma algebrică a sarcinilor ce intră şi ies din suprafaţa
închisă S (din nod). Întrucât într-un nod sarcina nu poate să dispară
q
sau să apară din nimic, atunci q = 0 şi, prin urmare,
 0 . Pe de
t
altă
parte,
însă,
considerând
sarcinile
care intră în suprafaţa S
pozitive, iar pe cele care
ies din ea negative,
pentru
nodul
A,
obţinem:

q  q  q6  q1  q4 ,
Fig. 14.9

unde q, q6 , q1 , q4 sunt

sarcinile care într-un anumit timp intră sau ies din nodul A prin
ramurile KA, MA, AB şi, respectiv, AD . Utilizând definiţia
intensităţii curentului (14.1) şi luând în considerare că q t  0 ,
obţinem:
q
 q q6 q1 q4 
 



   I   I 6  I1  I 4   0 .
t
t
t
t 
 t

Relaţia obţinută poate fi generalizată pentru un nod arbitrar. Ţinând
seama de (14.32), obţinem definitiv:
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S 

n

jdS   I k  0

(14.33)

k 1

Relaţia (14.33) exprimă prima regulă a lui Kirchhoff şi poate fi
formulată în felul următor:
suma algebrică a intensităţilor curenţilor ce se întâlnesc într-un
nod al unei reţele electrice este egală cu zero.
Din cele menţionate rezultă că această regulă trebuie aplicată cu
următoarea regulă de semne:
intensităţile curenţilor ce intră în nod se iau cu semnul "plus",
iar a celor ce ies din nod - cu semnul "minus" sau invers.
Regula a doua a lui Kirchhoff stabileşte relaţia dintre t.e.m. ale
surselor de curent conectate în ramurile unui ochi de reţea şi căderile
de tensiune ce se produc pe receptoarele şi sursele de curent ale
aceluiaşi ochi. Pentru obţinerea acestei relaţii se aplică legea lui Ohm
pentru fiecare ramură a ochiului considerat, alegând preventiv un
sens arbitrar de parcurgere. Considerăm ochiul I (fig. 14.9) cu sensul
trigonometric (opus mişcării acelor de ceasornic) de parcurgere şi
scriem legea lui Ohm (14.24) pentru fiecare ramură, respectând
următoarele reguli ale semnelor:
dacă prin receptor curentul are acelaşi sens cu cel al parcurgerii
ochiului, atunci produsul IR (căderea de tensiune) se consideră
pozitiv, în caz contrar – negativ.
t.e.m. se consideră pozitive (se iau cu semnul plus), dacă sensul
ales al parcurgerii ochiului coincide cu sensul curentului în
interiorul surselor, adică de la polul negativ spre cel pozitiv.
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Aşadar, pentru fiecare ramură a ochiului I legea lui Ohm are
aspectul:

 B   A  11   I1  R1  r1  ,
 A   D  1 3  I 4  R4  r3  ,
 D  C

 I 3 R3 ,

C   B  1 2   I 2  R2  r2  .
Adunând aceste ecuaţii şi observând că toate potenţialele
 A , B , C , D se reduc, obţinem

11  1 2  13   I1  R1  r1   I 2  R2  r2   I3 R3  I 4  R4  r1 
sau, generalizând, se poate scrie
N1

N2

k 1

k 1

 1 k   I k Rk ,

(14.34)

unde N1 este numărul de surse din ochiul considerat, iar N 2 este
numărul de receptoare din acest ochi. Concluzionăm:
suma algebrică a t.e.m. ce acţionează într-un ochi de reţea este
egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe toate
receptoarele aceluiaşi ochi de reţea.
Acest rezultat reprezintă conţinutul celei de a doua reguli a lui
Kirchhoff. În caz particular, când într-un ochi de reţea nu există surse
de curent, adică

N1

1
k 1

k

 0 , relaţia (14.34) devine:
N2

I R
k 1

k

k
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Relaţiile (14.33) şi (14.34) reprezintă sistemul de ecuaţii al lui
Kirchhoff care poate fi scris pentru orice reţea electrică. Notăm cu n
numărul de noduri ale reţelei, iar cu m - numărul de ramuri al
acesteia. Sistemul va conţine

n1  n  1
ecuaţii de tipul (14.33) şi

m1  m  n  1
ecuaţii de tipul (14.34). Astfel, sistemul obţinut va conţine

n1  m1  m
ecuaţii liniare, număr care coincide cu numărul de ramuri al reţelei.
Sistemul se rezolvă prin metode matematice cunoscute, cum ar fi
metoda substituţiei, metoda lui Kramer, metoda matricială sau
metoda lui Gauss. De regulă, în calitate de necunoscute ale sistemului
de ecuaţii servesc intensităţile curentului prin ramurile reţelei, dar se
pot întâlni şi situaţii când în calitate de necunoscute figurează unele
t.e.m. sau rezistenţe. În aceste cazuri, de rând cu ecuaţiile lui
Kirchhoff, se mai scriu şi alte ecuaţii suplimentare. În final, numărul
total de ecuaţii trebuie să fie egal cu numărul de necunoscute.
Vom observa că se pot scrie tot atâtea ecuaţii de tipul primei
reguli ale lui Kirchhoff (14.33), câte noduri sunt în reţea, adică n1  n .
Însă dintre acestea numai n  1 ecuaţii sunt liniar independente, a
n -a ecuaţie fiind o combinaţie liniară a celorlalte n  1 . De aceea, a
n -a ecuaţie nici nu se mai scrie. Analog, se pot scrie mai mult de m1
ecuaţii de tipul celei de a doua reguli a lui Kirchhoff (14.34), adică
tot atâtea ecuaţii câte ochiuri se pot combina din m ramuri ale reţelei,
dar din acestea numai m1  m  n  1 vor fi liniar independente, restul
fiind combinaţii liniare ale celorlalte ecuaţii. Înainte de scrierea
ecuaţiilor este necesar să se atribuie necunoscutelor (curenţi, t.e.m.)
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sensuri arbitrare, care în schemele electrice se reprezintă prin săgeţi.
Sensurile arbitrare corespund semnelor convenţionale pozitive ale
mărimilor ce reprezintă necunoscutele. După soluţionarea sistemului
de ecuaţii se vor obţine rezultate în care necunoscutele pot avea
semnul "+" sau "  ". Cele ce au semnul "+" confirmă corectitudinea
sensului ales arbitrar, iar cele ce au semnul "  " - nu-l confirmă,
rămânând numai varianta că sensul real este invers celui ales arbitrar,
în timp ce valoarea absolută este cea reală.
Considerăm acum câteva exemple de aplicare a regulilor lui
Kirchhoff.
14.3.1. Conexiunea surselor de curent cu t.e.m. 1 egale şi
aceeaşi rezistenţă interioară r
Această conexiune este reprezentată în figura 14.10, unde sunt
m secţiuni, fiecare conţinând câte n surse. Numărul de noduri este
2, deci, poate fi scrisă numai o ecuaţie pentru prima regulă a lui
Kirchhoff:

I  mI1 .
De aici rezultă:
I1 

I
.
m

Acum, scriind a doua regulă a lui
Kirchhoff pentru ochiul indicat în
figura 14.10, obţinem
IR 

I
nr  n1 ,
m

Fig. 14.10

de unde:
I

n1
.
n
R r
m
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(14.35)
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Dacă n  1 , atunci din (14.35) rezultă că
Ip 

1
,
Rr m

(14.36)

ceea ce corespunde conectării în paralel a m surse de curent.
Conectarea în serie a n surse de curent corespunde cazului când
m  1 şi conform (14.35), rezultă că intensitatea curentului este:
Is 

n1
.
R  nr

(14.37)

Gruparea iniţială, după cum se observă din figura 14.10, este o
conexiune mixtă a surselor de curent. Selecţia grupării depinde de
circumstanţe. De exemplu, în cazul când rezistenţa consumatorului
este cu mult mai mică decât rezistenţa internă a unei surse ( R  r ),
relaţiile (14.36) şi (14.37) capătă formele
Ip 

m1
1
şi I s  .
r
r

Se observă că I p  mI s , adică I p  I s . Prin urmare, când rezistenţa
consumatorului este cu mult mai mică decât rezistenţa interioară a
unei surse, conexiunea în paralel a surselor ne dă posibilitatea de a
obţine un curent de intensitate mai mare decât în cazul când sursele
ar fi conectate în serie. Se observă, de asemenea, că la conexiunea în
serie intensitatea curentului obţinut are aceeaşi valoare ca şi în cazul
unei singure surse.
1
n1
Dacă R  r , atunci I p 
şi I s 
. În aceste condiţii
R
R
I s  nI p , adică I s  I p . Aşadar, în acest caz conexiunea în serie este
mai avantajoasă.
În sfârşit, pentru R  r ambele conexiuni sunt la fel de
avantajoase.
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14.3.2. Conexiunile în serie şi în paralel a rezistenţelor
14.3.2, a. Conexiunea în paralel. Două sau mai multe rezistoare
sunt conectate în paralel, dacă acestea au aceleaşi căderi de tensiune
la borne. Considerăm m rezistenţe conectate în paralel (fig. 14.11, a)
şi aplicăm prima regulă a lui Kirchhoff pentru nodul A
m

I   Ik ,
k 1

sau
m
U
U
 ,
R k 1 Rk

de unde se obţine definitiv:

1 m 1
 .
R k 1 Rk

(14.38)

14.3.2, b. Conexiunea în serie.
Dacă n rezistoare sunt conectate în
serie (fig. 14.11, b), atunci
n

U  U k ,

Fig. 14.11

k 1

sau
n

IR   IRk ,
k 1

de unde se obţine definitiv:
n

R   Rk .
k 1

120

(14.39)

Curentul electric continuu
14.3.3. Puntea lui Wheatstone
O altă aplicare importantă a regulilor lui Kirchhoff o constituie
puntea lui Wheatstone (fig. 14.12). În punctele A şi C curentul se
ramifică, iar în punctele D şi B curenţii se unesc ajungând la sursă.
Între punctele A şi B este conectat un fir metalic omogen foarte bine
calibrat şi întins. Rx este o rezistenţă necunoscută, iar R - una
cunoscută. Între punctele C şi D este conectat un galvanometru G .
Conexiunea în punctul D se realizează cu ajutorul unui conductor
având un cursor mobil.
În timpul experienţei
cursorul este mişcat pe
fir până când indicatorul
instrumentului ajunge la
indicaţia zero. În acest
moment cu ajutorul unei
rigle pe care este întins
firul AB se măsoară
Fig. 14.12
lungimile AD şi DB .
Aplicăm regula a doua a
lui Kirchhoff pentru ochiurile I şi II:

I 2 R2  I G RG  I1R1  0,
I 3 R3  I x Rx  I G RG  0.
La momentul când galvanometrul nu indică prezenţa curentului,
IG  0 şi relaţiile precedente devin:

I 2 R2  I1R1 ,
I 3 R3  I x Rx .
Întrucât I1  I x şi I 2  I 3 , obţinem
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R2 R1

R3 Rx

sau

l AD
R1
l
 S  AD ,
Rx  lBD lBD
S



unde S este aria secţiunii transversale a firului, iar  este
rezistivitatea materialului din care este confecţionat firul. De aici,
obţinem
Rx 

lBD
R.
l AD

(14.40)

Astfel, puntea lui Wheatstone permite compararea unei rezistenţe
necunoscute cu alta cunoscută şi obţinerea valorii rezistenţei
necunoscute.
14.4. Noţiune despre teoria electronică clasică a
conductibilităţii metalelor
În teoria electronică clasică a conductibilităţii metalelor
elaborată de Paul Drude (1863–1906) şi Hendrik Antoon Lorentz
(1853–1928) electronii de conducţie din metale care au concentraţii
de ordinul n  1028  1029 m3 se consideră un gaz electronic cu
proprietăţi asemănătoare proprietăţilor gazului ideal monoatomic. În
lipsa câmpului electric, electronii se mişcă haotic ciocnindu-se cu
ionii din nodurile reţelei cristaline care efectuează oscilaţii în jurul
poziţiilor de echilibru. Se consideră că parcursul liber mediu al
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electronilor
cristaline 

este de ordinul distanţei dintre nodurile reţelei

1010 m . Energia cinetică medie a mişcării termice a

electronilor

mv 2
3
 kT ,
2
2
unde m este masa electronului. În prezenţa unui câmp electric cu
intensitatea E în conductor apare un curent electric. Densitatea lui
j

dq
endSdl

 en u ,
dSdt
dSdt

(14.41)

unde u  dl dt este viteza medie a mişcării ordonate a electronilor
sub acţiunea câmpului, iar e este sarcina electronului. Calculele arată

103 m s , pe când viteza medie aritmetică a mişcării termice

că u

v

105 m s.

În teoria electronică clasică a conductibilităţii metalelor se
consideră că la ciocnirile cu ionii reţelei, electronii îşi pierd complet
viteza mişcării ordonate u . Ţinând seama că asupra electronului
acţionează forţa electrică eE , scriem ecuaţia principiului
fundamental al dinamicii pentru un electron de conducţie în proiecţii
pe direcţia câmpului:
m

du
du eE
eE
 eE 

 du 
dt .
dt
dt
m
m

Sub acţiunea forţei electrice constante, electronul efectuează o
mişcare uniform accelerată. Deci, în timpul mediu al parcursului liber

  

v viteza electronului creşte liniar de la valoarea u  0
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până la u  umax . Conform modelului Drude–Lorentz, la momentul
de timp t   se produce ciocnirea electronului cu un ion al reţelei
şi, ca rezultat, electronul îşi pierde complet viteza mişcării ordonate

u . De aceea, la integrarea expresiei precedente viteza u variază în
limitele de la u  0 până la u  umax , iar timpul – de la t  0 până la

t  :
umax


0

eE
du 
m



 dt



umax 

0

eE
 .
m

Întrucât, mişcarea electronului este uniform accelerată, viteza lui
medie este egală cu media aritmetică a vitezelor minimă ( u  0 ) şi
maximă ( u  umax ):
u 

eE 
umax eE
.

 
2
2m
2m v

(14.42)

Substituim (14.42) în (14.41), obţinem:

eE 
ne2 
j  en

E.
2m v
2m v

(14.43)

Această ecuaţie coincide după formă cu expresia legii lui Ohm sub
formă diferenţială (14.18). Comparând (14.43) şi (14.18), obţinem
următoarea relaţie pentru conductivitatea electrică specifică a
conductorului:

ne2 

.
2m v
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(14.44)

Curentul electric continuu
Pentru obţinerea legii Joule–Lenz, observăm că după fiecare
ciocnire electronul transmite ionului corespunzător din reţea energia
Ec 

1
2
,
m umax
2

care se consumă la încălzirea conductorului. Cantitatea de căldură ce
se degajă în volumul dV al conductorului, datorită ciocnirilor
produse de toţi electronii în timpul dt , este
dQ  Ec  ndV 

v dt



v

m umax
n


2

2

dVdt ,

unde ndV este numărul de electroni din volumul dV , iar v dt 
este numărul de ciocniri suferit de fiecare electron în timpul dt . Aici
2
 umax . Cantitatea de căldură ce se degajă în
s-a presupus că umax
2

unitatea de timp într-un volum unitar:
v m umax
dQ
q
n

dVdt

2

Ţinând seama că umax  eE  m şi   

q

ne2  2
E .
2m v

2

.

v , obţinem:
(14.45)

Această ecuaţie coincide după formă cu expresia legii Joule–Lenz
sub formă diferenţială (14.31). Comparând (14.45) cu (14.31),
obţinem din nou (14.44).
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14.5. Circuite RC
În practică deseori se apar probleme legate de încărcarea şi
descărcarea condensatoarelor. Riguros vorbind, astfel de probleme
nu fac parte din teoria curenţilor continui. Însă, dacă se presupune că
valoarea instantanee a intensităţii curentului este aceeaşi în toate
secţiunile conductorului, iar intensitatea câmpului electric este
aceeaşi ca şi în electrostatică pentru aceleaşi sarcini ale
condensatorului, atunci problemele menţionate se rezolvă simplu.
Curenţii electrici şi câmpurile electrice ce satisfac condiţiilor descrise
mai sus se numesc cvasistaţionari. Mai târziu se vor formula
condiţiile când câmpurile şi curenţii au caracter cvasistaţionar.
Considerăm un condensator încărcat (fig. 14.13) şi observăm că,
dacă armăturile lui se unesc printr-un conductor, atunci prin acesta
va trece un curent. Notăm cu I , q şi U valorile instantanee ale
intensităţii curentului prin conductor, ale
sarcinii armăturii pozitive şi a diferenţei de
potenţial dintre armături. Considerând pozitivă
intensitatea curentului, când acesta circulă de la
Fig. 14.13
armătura pozitivă spre cea negativă, putem
scrie
I 

dq
, U  IR, q  CU ,
dt

unde C este capacitatea condensatorului, iar R - rezistenţa
conductorului. Semnul "  " în formula pentru intensitate indică
micşorarea sarcinii condensatorului. Excluzând U şi I din aceste
ecuaţii, obţinem:
dq
dq U
dq q
I 0
 0 

0 
dt
dt R
dt CR
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Curentul electric continuu



dq
q
dq
1



dt .
dt
CR
q
CR

Integrând această ecuaţie, obţinem
ln q  

t
 A,
CR

unde A este o constantă de integrare. Ea poate fi determinată
utilizând condiţiile iniţiale: q t 0  q0  A  ln q0 . Acum se obţine


t

q  q0e ,

(14.46)

  CR

(14.47)



unde
şi se numeşte timp de relaxare. Timpul de relaxare  este timpul în
care sarcina condensatorului se micşorează de e ori. Legea variaţiei
curentului de descărcare este

I 

t

dq q0  t
 e  I 0e  ,
dt 

(14.48)

unde I 0  q0  este valoarea iniţială (la t  0 )
a intensităţii curentului. Graficul dependenţei
(14.48) este reprezentat în figura 14.14.
Analog se rezolvă şi problema despre
încărcarea condensatorului. Admitem că în
circuitul condensatorului este conectată o sursă
de curent cu t.e.m. 1  const. Sursa excită un
Fig. 14.14
curent care încarcă condensatorul. Sarcinile
electrice ale armăturilor împiedică trecerea curentului, micşorându-l.
În acest caz
I

dq
, IR  1  U , q  CU ,
dt
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unde R reprezintă rezistenţa totală a
conductorului
ce
uneşte
armăturile
condensatorului, incluzând şi rezistenţa
interioară a sursei. Aici curentul se consideră
pozitiv, când el este orientat spre armătura
pozitivă (fig. 14.15). Excludem I şi U din
ecuaţiile precedente. Avem:

Fig. 14.15

dq
dq 1  U
d
q  C1
I 0 

0 
0 
 q  C 1 
dt
dt
R
dt
CR

d  q  C 1
1
t

dt  ln  q  C 1   
 ln A 
q  C1
CR
RC


t

 q  C 1  Ae  ,
unde A este constanta de integrare ce poate fi determinată din
condiţia iniţială: q t 0  0  A  C 1 .
Prin urmare,
t


q  C 1 1  e 



.


(14.49)

Când t   sarcina tinde la valoarea sa
maximă q  1C .
Pentru intensitatea curentului se obţine:

I

dq 1C t 1 t

e  e .
dt

R

Fig. 14.16
(14.50)

Astfel, la momentul iniţial de timp, intensitatea curentului este
maximă şi egală cu I 0  1 R . În continuare intensitatea curentului
de încărcare a condensatorului descreşte exponenţial (fig. 14.16).
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15. Câmpul magnetic în vid. Mişcarea
particulelor încărcate în câmp
magnetic
15.1. Câmpul magnetic. Inducţia magnetică. Forţa
electromagnetică. Momentul magnetic
Din timpuri străvechi se cunoaşte că unele bucăţi de rocă au
proprietatea de a se atrage sau de a se respinge. S-a observat, de
asemenea, că aceste bucăţi de rocă se orientează în spaţiu într-o
anumită direcţie. Această proprietate se utiliza în China antică pentru
orientarea în spaţiu, astfel fiind construită prima busolă. Ulterior s-a
constatat, că aceste bucăţi de rocă au în componenţa lor diferite aliaje
ale fierului în anumite proporţii de masă. Ele au fost numite magneţi.
Pe suprafaţa magneţilor întotdeauna există locuri care atrag cel mai
puternic substanţele feroase. Aceste locuri au fost numite poli
magnetici. Orice magnet suspendat de un fir flexibil (departe de alţi
magneţi sau substanţe feroase) se orientează cu polii săi spre polii
geografici. Din această cauză,
polul magnetului orientat spre
polul sud geografic a fost numit
polul sud (S), iar cel orientat spre
polul nord geografic – polul nord
(N). Magneţii interacţionează
între ei. Polii cu acelaşi nume se
resping, iar cei cu nume diferite se
Fig. 15.1
atrag. Este clar că interacţiunea
magneţilor trebuie să se producă printr-un anumit mediu. Acest
mediu a căpătat denumirea de câmp magnetic.
129

În anul 1820 fizicianul danez Hans Christian Oersted (1777–
1851) a stabilit experimental că sursa câmpului magnetic este
curentul electric. Acest fapt se atestă prin acţiunea de reorientare ce
o exercită un conductor parcurs de curent electric asupra unui ac
magnetic (fig. 15.1). S-a stabilit, de asemenea, că orice conductor
parcurs de curent electric este supus unei acţiuni de forţă din partea
unui magnet permanent. După cum era şi de aşteptat, forţa ce
acţionează din partea magnetului asupra unui conductor rectiliniu
parcurs de curent este proporţională cu intensitatea curentului prin
conductor I , cu lungimea l a părţii conductorului aflată în câmp şi
depinde de unghiul  dintre direcţia câmpului magnetic şi cea a
curentului. În cazul când acest
unghi este de 90o (câmpul
magnetic este perpendicular pe
conductor), forţa, numită şi forţă
electromagnetică, este maximă
(fig. 15.2). Astfel:

Fmax  BIl .

(15.1)

Fig. 15.2

În această expresie, coeficientul de proporţionalitate B reprezintă
caracteristica de forţă a câmpului magnetic, care a căpătat denumirea
de inducţie a câmpului magnetic. Ea arată cât de intens este câmpul
magnetic. După cum rezultă din (15.1):

B

Fmax
.
Il

(15.2)

Inducţia câmpului magnetic este numeric egală cu forţa ce
acţionează asupra unei unităţi de lungime (1 m) a
conductorului rectiliniu parcurs de un curent cu o intensitate
unitară (1 A), atunci când câmpul magnetic este perpendicular
pe conductor.
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Unitatea de inducţie magnetică în SI a fost numită tesla, cu simbolul
T, în cinstea celebrului inginer-inventator american de origine sârbă
Nicola Tesla (1856–1943):

1T  1

N
.
Am

Inducţia magnetică este o mărime vectorială. În cazul unui
magnet permanent, vectorul inducţiei magnetice este orientat de la
polul nord al magnetului spre polul sud al acestuia (fig. 15.2).
Câmpul se numeşte staţionar dacă inducţia lui nu variază în
timp atât ca mărime, cât şi ca direcţie şi sens.
În teoria magnetismului se utilizează pe larg reprezentarea
grafică a câmpului magnetic staţionar, utilizând liniile de câmp
magnetic.
Linia trasată în câmpul magnetic astfel încât direcţia tangentei
la ea în orice punct să coincidă cu direcţia vectorului inducţiei
câmpului se numeşte linie de câmp.
Întrucât tangenta ca şi oricare
altă dreaptă defineşte două sensuri
opuse, liniei de câmp i se atribuie un
anumit sens (fig. 15.3). În calitate de
sens pozitiv al liniei de câmp se ia
sensul vectorului B . Liniile câmpului
Fig. 15.3
magnetic pot fi observare cu ajutorul
piliturii de fier care, magnetizându-se în câmpul cercetat, se
orientează asemenea acelor magnetice. În figura 15.4, a sunt
reprezentate liniile câmpului magnetic ale unui magnet permanent în
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formă de bară, obţinute prin metoda
menţionată. Analog se pot obţine
tablourile liniilor de câmp magnetic ale
curenţilor de diferite forme (fig. 15.4, b,
15.4, c şi 15.4, d). Ca şi în cazul
câmpului electric, liniile de câmp
magnetic sunt mai apropiate în locurile
unde câmpul este mai intens şi mai
distanţate în locurile unde câmpul este
mai slab. De aceea, după densitatea
liniilor de câmp se poate judeca despre
mărimea inducţiei câmpului magnetic.
Sensul liniilor câmpului magnetic se
determină, aplicând regula burghiului
cu filet de dreapta (fig. 15.5):

a)

b)

la rotirea burghiului cu filet de
dreapta, astfel încât acesta să
înainteze în sensul curentului din
conductor, sensul rotaţiei mânerului
său indică sensul liniilor câmpului
magnetic format de acest curent.
Dacă vectorul inducţiei magnetice
intră în figură perpendicular pe planul
ei, atunci acesta se notează cu simbolul
 , iar dacă este perpendicular pe
planul figurii şi iese din ea - cu simbolul
(fig. 15.5). Aceleaşi notări se
utilizează şi pentru indicarea sensului
curenţilor perpendiculari pe planul
figurii.
Alături
de
simbolurile
menţionate se scrie mărimea fizică
corespunzătoare, adică B sau I .
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c)

d)
Fig. 15.4

Fig. 15.5

Câmpul magnetic în vid
După cum s-a stabilit experimental, în cazul când unghiul dintre
direcţia câmpului şi cea a curentului rectiliniu   90o , forţa
electromagnetică este:
(15.3)
F  BIl sin  .
Această formulă este valabilă numai pentru cazul când de-a lungul
părţii conductorului rectiliniu de lungime l inducţia magnetică B
este aceeaşi.
Câmpul magnetic caracterizat în toate punctele lui de aceeaşi
inducţie magnetică atât ca mărime, cât şi ca direcţie şi sens se
numeşte omogen.
În caz contrar câmpul se numeşte neomogen.
În cazul unui câmp magnetic neomogen şi/sau a unui conductor
parcurs de curent de formă arbitrară, pentru determinarea forţei
electromagnetice, conductorul se divizează imaginar în elemente atât
de mici, încât ele să poată fi considerate rectilinii, iar câmpul în
limitele lor - omogen. Forţa ce acţionează asupra unui element de
curent Idl din partea câmpului magnetic poate fi scrisă sub formă
scalară
dF  BIdl sin  ,
sau vectorială
dF  I  dl B  .
(15.4)
Sensul forţei electromagnetice dF ce acţionează asupra elementului de
curent Idl se determină cu ajutorul regulii mâinii drepte1:
dacă rotim cu patru degete ale mâinii drepte vectorul dl (se află
pe primul loc în produsul vectorial) spre vectorul B (se află pe al
doilea loc în produs) pe drumul cel mai scurt, atunci sensul
vectorului dF va fi indicat de degetul mare îndoit sub unghiul
de 90o (fig. 15.6).
Vezi Capitolul 4, p. 88 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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Se utilizează pe larg şi regula mâinii stângi:
dacă aşezăm mâna stângă astfel încât vectorul inducţiei
magnetice să intre perpendicular în palmă, iar cele patru degete
întinse să indice sensul curentului din conductor, atunci degetul
mare îndoit sub unghiul de 90o indică sensul forţei
electromagnetice dF (fig. 15.6).
Expresia
(15.4)
reprezintă
forţa
electromagnetică dF ce acţionează asupra
elementului de curent Idl . Pentru a
determina forţa electromagnetică F ce
acţionează asupra întregului conductor,
trebuie să sumăm forţele ce acţionează
asupra tuturor elementelor conductorului
aflate în câmpul magnetic, iar pentru ca
rezultatul să se obţină exact mai trebuie să
Fig. 15.6
calculăm limita acestei sume când
dimensiunile elementelor tind la zero. După
cum se ştie, această procedură se numeşte integrare, obţinându-se
FI


L

 

 dlB  ,



(15.5)

unde L reprezintă linia luată de-a lungul conductorului. după care se
calculează integrala.
Întrucât curentul din conductor este format de un anumit număr
dN de purtători de sarcină în mişcare, expresia (15.4) trebuie să
reprezinte suma forţelor ce acţionează asupra fiecărui purtător.
Considerând că purtătorii de sarcină sunt identici, putem determina
forţa ce acţionează asupra unui purtător cu sarcina q :

Fm 

 dl 
dF I  dlB  qdN  dlB 


 q  B   q v B  . (15.6)
dN
dN
dtdN
 dt 
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Ea a fost numită forţă magnetică. La determinarea ei s-au folosit
definiţiile I  dq dt , dq  qdN şi dl dt  v . Această formulă este
valabilă nu numai pentru un purtător de sarcină ce participă la
formarea curentului în conductor, ci şi pentru orice particulă
încărcată ce se mişcă în câmp magnetic cu viteza v . Întrucât forţa
magnetică se exprimă prin produsul vectorial al vectorilor v şi B ,
din (15.6) rezultă următoarele proprietăţi specifice ale acestei forţe:
1. Câmpul magnetic nu acţionează asupra particulelor
încărcate aflate în repaus în raport cu acest câmp, întrucât,
dacă v  0 , atunci şi Fm  0 .
2. Câmpul magnetic nu acţionează nici asupra particulelor
încărcate ce se mişcă în sensul câmpului (α = 0) sau în sens
opus acestuia (α = π), întrucât sin0 = 0 şi sinπ = 0.
3. Forţa magnetică este orientată perpendicular pe planul
vectorilor v şi B . Sensul ei poate fi stabilit cu ajutorul
regulii mâinii drepte sau regulii mâinii stângi (fig. 15.7).
4. Forţa magnetică, fiind perpendiculară pe direcţia deplasării
particulei încărcate, nu efectuează lucru mecanic.

 L  Fm dl  Fmvdt cos


2

0.

Prin urmare, acţiunea forţei magnetice nu
poate modifica valoarea vitezei particulei.
Aceasta înseamnă că dacă particula
încărcată a intrat în câmpul magnetic cu
viteza v , atunci ea va ieşi din acest câmp,
având aceeaşi valoare a vitezei. Câmpul
magnetic, însă, poate să varieze direcţia
vitezei ei, adică să-i curbeze traiectoria.
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Fig. 15.7

Aceste proprietăţi ale forţei magnetice se utilizează pe larg la
stabilirea regularităţilor de mişcare a particulelor încărcate în
câmpuri magnetice, regularităţi utilizate la proiectarea aparatelor
electronice cu fascicul (vezi paragraful 15.5).
După cum rezultă din (15.6), modulul forţei magnetice este

Fm  q vB sin  ,
de unde

B

Fm
.
q v sin 

(15.7)

Astfel, inducţia câmpului magnetic poate fi definită şi în alt mod:
Inducţia câmpului magnetic este numeric egală cu forţa
magnetică ce acţionează asupra unei unităţi pozitive de sarcină
ce se mişcă cu o viteză unitară perpendicular pe liniile câmpului
magnetic.
Dacă asupra particulei încărcate cu sarcina q de rând cu câmpul
magnetic de inducţie B mai acţionează şi un câmp electric de
intensitate E , atunci forţa rezultantă FL ce acţionează asupra
particulei, numită şi forţa Lorentz, este
FL  qE  q v B  .

(15.8)

După cum arată experienţa, câmpul magnetic
exercită o acţiune de orientare asupra
cadrelor parcurse de curent. În figura 15.8
este reprezentat un cadru dreptunghiular
Fig. 15.8
suspendat de un fir neelastic. În lipsa
curentului cadrul se stabileşte într-o stare de echilibru indiferent (linia
neîntreruptă). La trecerea prin cadru a unui curent asupra laturilor lui
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acţionează forţele electromagnetice care îl rotesc astfel, încât planul
cadrului să fie perpendicular liniilor câmpului magnetic (linia
întreruptă). Pentru determinarea momentului de rotaţie exercitat de
forţele electromagnetice asupra cadrului vom orienta câmpul în
direcţie orizontală. În acest caz, vectorul inducţiei magnetice B este
paralel laturilor 2-3 şi 1-4 ale cadrului şi perpendicular pe laturile 1-2
şi 3-4 (fig. 15.9, a). Forţele F1 şi F3 ce acţionează asupra laturilor
1-2 şi, respectiv 3-4, sunt perpendiculare pe latura respectivă şi
totodată pe vectorul inducţiei magnetice B , fiind perpendiculare pe
planul figurii 15.9, a. F1 intră în planul figurii 15.9, a, iar F3 – iese.
Aceste forţe se văd în secţiunea cadrului privit de sus (fig. 15.9, b).
Conform (15.3), F1  F3  BIa , iar F2  F4  IBb sin  2    
 IBa cos  , unde a şi b sunt lungimile laturilor cadrului, iar  este

unghiul dintre sensul vectorului inducţiei magnetice B şi sensul
normalei n la cadru. Forţele F2 şi F4 sunt aplicate laturilor 2-3 şi,
respectiv 1-4, în sensuri opuse, de-a lungul axei de rotaţie, şi se
compensează reciproc. Modulul momentului M (produsul dintre
forţă şi braţul ei) al cuplului de forţe F1 şi F3 este

Fig. 15.9
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b
b
M  F1 sin   F3 sin   F1b sin  
2
2
 BIab sin   BIS sin  ,

(15.9)

unde S  ab este aria cadrului.
Formula (15.9) poate fi reprezentată şi altfel, dacă se utilizează
noţiunea de moment magnetic al cadrului parcurs de curent. Moment
magnetic al unui cadru parcurs de un curent cu intensitatea I se
numeşte vectorul (fig. 15.10)

pm  IS  ISn ,

(15.10)

unde S este aria suprafeţei plane mărginită
de contur, n este vectorul unitar al normalei
la suprafaţa conturului, iar S  Sn este
vectorul suprafeţei S . Vectorii pm , S , n sunt
perpendiculari pe suprafaţa plană. Sensul lor
se determină cu ajutorul regulii burghiului cu
filet de dreapta:

Fig. 15.10

dacă rotim mânerul burghiului cu filet de dreapta în sensul
curentului din conturul plan, atunci sensul vectorului moment
magnetic este indicat de sensul înaintării burghiului.
Ţinând seama de (15.10), formula (15.9) poate fi scrisă sub forma:

M  pm B sin  .

(15.11)

Regula mâinii drepte ne permite să observăm că (15.11) poate fi
reprezentată şi sub formă vectorială:
M   pm B  .
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(15.12)

Câmpul magnetic în vid
Relaţia (15.12) reflectă acţiunea unui câmp magnetic omogen
asupra unui cadru parcurs de curent. În cazul acţiunii unui câmp
magnetic neomogen asupra unui cadru parcurs de curent, de rând cu
efectul de rotaţie a cadrului mai apare şi o mişcare a acestuia spre
domeniile unde câmpul este mai intens. Această mişcare se produce
sub acţiunea forţei (15.5), în care integrala se calculează după
conturul închis al cadrului, adică:

FI



L



 dlB  .
 

(15.13)

15.2. Calculul câmpului magnetic. Legea lui
Biot şi Savart
După descoperirea în 1820 de către Oersted a acţiunii magnetice
a curentului electric, a devenit clar că utilizarea acestei acţiuni în
practică poate fi realizată numai dacă s-ar putea calcula inducţia
câmpului magnetic creat de un curent de orice formă. Primii care au
observat această necesitate şi au rezolvat problema calculului amintit
au fost fizicienii francezi Jean-Baptiste Biot (1774–1862) şi Felix
Savart (1791–1841). Ei şi-au început cercetările prin clarificarea
dependenţei inducţiei magnetice B de intensitatea curentului I din
conductor, stabilind experimental că pentru un conductor de formă
arbitrară inducţia magnetică este proporţională cu intensitatea
curentului din conductor: B ~ I. În continuare Biot şi Savart au
studiat, de asemenea, experimental, câmpul magnetic al unui
conductor rectiliniu foarte lung parcurs de curent, stabilind că
inducţia magnetică este invers proporţională cu distanţa r de la
conductor: B ~ I/r. De asemenea, ei au stabilit că în centrul unei bucle
circulare parcurse de curentul cu intensitatea I, inducţia magnetică B
~ I/R, unde R este raza buclei. Experienţele efectuate de Biot şi Savart
în scopul măsurării inducţiei magnetice create de curenţi de alte
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forme şi de sisteme de curenţi de forme arbitrare i-au condus la
concluzia că în cazul câmpurilor magnetice, ca şi în cel al câmpurilor
electrice este valabil principiul superpoziţiei, adică principiul
independenţei acţiunii câmpurilor:
fiecare conductor parcurs de curent sau parte a acestuia
(element de curent) creează câmp magnetic independent de
celelalte conductoare sau părţi componente ale conductorului.
De aici rezultă că inducţia câmpului magnetic creat de un
conductor sau un sistem de conductoare parcurse de curent trebuie să
fie egală cu suma vectorială a inducţiilor câmpurilor magnetice dB
create de elementele de curent ale conductorului sau sistemului de
conductoare parcurse de curent. Pentru a obţine un rezultat exact,
trebuie calculată limita acestei sume, când dimensiunile elementelor
de curent tind la zero, adică integrala

B



dB ,

(15.14)

L 

unde integrala se calculează după
linia L care coincide cu conductorul
parcurs de curent.
Biot şi Savart au stabilit că
inducţia dB a câmpului magnetic
creat de elementul de curent Idl în
punctul cu vectorul de poziţie r
(vectorul ce uneşte elementul de
curent cu punctul de observaţie)
este (fig. 15.11)

dB 

0 I
 dl r  ,

4 r 3 
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Fig. 15.11

(15.15)

Câmpul magnetic în vid
unde 0  4 107 H m este constanta magnetică. Sensul vectorului dB
poate fi determinat cu ajutorul regulii mâinii drepte, însă mai comod
este să se utilizeze în acest scop regula burghiului cu filet de dreapta.
Pentru determinarea modulului vectorului

dB , observăm că

 dlr   dl  r sin  . Întrucât CB  rd , unde d este unghiul sub
 
care se vede elementul dl din punctul de observaţie (fig. 15.11), iar
CB
CB
rd
 sin   dl 

, rezultă că  dlr   dl  r sin  
dl
sin  sin 
 r 2 d . Aşadar:

dB 

0 I
d .
4 r

(15.16)

Considerăm în continuare câteva exemple de calcul al inducţiei
magnetice.
15.2.1. Câmpul magnetic al unui conductor rectiliniu de
lungime finită parcurs de un curent cu intensitatea I
(fig. 15.12)
Conform principiului superpoziţiei, inducţia câmpului magnetic
este egală cu suma vectorială a inducţiilor dB ale câmpurilor tuturor
elementelor de curent Idl , în care se poate
diviza conductorul. Regula burghiului cu filet
de dreapta arată că sensurile vectorilor dB în
punctul de observaţie situat la distanţa r0 de
la conductor coincid şi sunt orientate
perpendicular pe planul figurii, spre cititor
(fig. 15.12). Acelaşi sens îl are şi vectorul
rezultant B . Pentru determinarea valorii
inducţiei rezultante trebuie să integrăm
expresia (15.16):
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Fig. 15.12

B

2




1

0 Id
.
4 r

Din figura 15.12 se observă, că r0 r  sin  , de unde r  r0 sin  .
Substituind r în expresia precedentă, obţinem:
2

2

1

1

I
I
B  0  sin  d  0   cos   
4 r0 
4 r0



0 I
 cos 1  cos  2  .
4 r0

(15.17)

Aici 1 şi  2 sunt unghiurile dintre sensul curentului şi direcţia spre
punctul de observaţie măsurate la capătul conductorului în care
curentul intră şi, respectiv, la capătul din care curentul iese.
Formula (15.17) are mai multe cazuri particulare. Iată câteva din
ele:
15.2.1, a). Conductorul infinit lung parcurs de curent
În acest caz, 1  0 şi  2   şi din (15.17) pentru inducţia
magnetică obţinem:

B

0 I
.
2 r0

(15.17, a)

15.2.1, b). Conductorul semiinfinit parcurs de curent
În acest caz, un capăt al conductorului, de exemplu, cel inferior
rămâne ca în figura 15.12, iar celălalt se întinde până la infinit. Astfel,
 2   şi din (15.17) rezultă:

B

0 I
1  cos 1  .
4 r0
142

(15.17, b)

Câmpul magnetic în vid
Dacă punctul de observaţie se află vizavi de capătul conductorului
semi-infinit, atunci 1   2 şi se obţine

B

0 I
.
4 r0

(15.17, c)

Celelalte cazuri particulare se analizează analogic.
15.2.2. Câmpul magnetic în centrul unui curent circular de
intensitate I
Dacă conductorul parcurs de curent are forma unui arc de cerc de
rază R ce se sprijină pe unghiul  , atunci în
centrul curentului circular (fig. 15.13) sensurile
vectorilor dB şi, prin urmare, al inducţiei
rezultante B pentru sensul indicat al curentului,
sunt perpendiculare pe planul figurii, de la cititor.
Conform principiului superpoziţiei, valoarea
inducţiei magnetice în centrul curentului este:

0 Id 0 I 
I

d  0  .

4 R
4 R 0
4 R
0

Fig. 15.13



B

(15.18)

Dacă bucla circulară este întreagă, atunci   2 şi din (15.18) se
obţine:

B

0 I
2R

.

(15.18, a)

15.2.3. Câmpul magnetic pe axa unui curent circular de
intensitate I (fig. 15.14)
În acest caz, pentru calcularea inducţiei magnetice trebuie să
divizăm bucla circulară în elemente mici şi să utilizăm principiul
superpoziţiei (15.14). Valoarea integralei (15.14) nu depinde de
modul de divizare a buclei. De aceea, pentru simplificarea calculelor
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prin utilizarea simetriei
inelului, vom diviza
bucla într-un număr par
de elemente de curent
Idl de lungime egală.
Vectorii dB1 proveniţi de
la aceste elemente sunt
simetrici în raport cu axa
buclei Ox şi egali ca
Fig. 15.14
mărime.
De
aceea,
proiecţiile acestor vectori pe planul perpendicular axei Ox se vor
compensa reciproc, iar proiecţiile lor pe axa Ox se vor aduna. Este
evident, că acelaşi comportament îl vor avea şi proiecţiile menţionate
ce se referă la celelalte perechi de elemente de curent ale buclei.
Astfel, inducţia câmpului magnetic al buclei este orientată de-a
lungul axei sale şi este egală cu suma proiecţiilor vectorilor dB1 pe
această axă (fig. 15.14), adică

B



L 

dB1 cos  ,

unde, conform (15.15)
dB1 

0 I
I
0 I

rdl sin  0 2 dl 
dl ,
3
4 r
2 4 r
4  x 2  R 2 

R
R

.
r
x2  R2
Integrarea se va realiza după elementul de lungime dl , care la
parcurgerea întregii bucle variază de la 0 până la 2 R . Aşadar:
iar după cum se observă din figura 15.14, cos  

B

2 R

0 IR

4  x 2  R 2 

32


0

dl 

0 IR 2

2  x2  R2 
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32



0 IR 2
2r 3

.

(15.19)

Câmpul magnetic în vid
Observăm că momentul magnetic al spirei este pm  I  S  I   R 2 .
Atunci formula (15.19) poate fi scrisă sub forma
B

0 pm

2  x 2  R



2 32



0 pm
2 r 3

(15.19, a)



0 pm
.
2 r 3

(15.19, b)

sau sub formă vectorială:
B

0 pm

2  x  R
2



2 32

Dacă punctul de observaţie este situat în centrul buclei când x = 0,
atunci formula (15.19) trece în (15.18, a),
după cum şi trebuie să fie. Din analiza
expresiei (15.19) rezultă că valoarea inducţiei
magnetice în centrul buclei, când x = 0, este şi
valoarea ei maximă:

B x 0  Bmax 

0 I
2R

Fig. 15.15

.

La creşterea distanţei x de la centrul buclei până la punctul de
observaţie situat pe axa ei, inducţia magnetică scade, tinzând spre
zero, când x   . În afară de aceasta, funcţia B  x  este o funcţie
pară. Deci, graficul ei este simetric în raport cu axa ordonatelor (fig.
15.15).
15.2.4. Câmpul magnetic al solenoidului
Solenoidul reprezintă un fir metalic înfăşurat pe un miez
cilindric, având un număr mare de spire prin care circulă un curent
cu intensitatea I. Dacă spirele sunt situate aproape una de alta sau una
lângă alta, atunci solenoidul poate fi considerat ca un sistem de
curenţi circulari de aceeaşi rază cu axă comună. Notăm raza spirelor
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şi lungimea solenoidului cu R şi, respectiv, cu l0 (fig. 15.16).
Conform principiului superpoziţiei, inducţia câmpului magnetic întrun punct arbitrar M situat pe axa solenoidului Ox la distanţa x de
la capătul lui din stânga este egală cu suma vectorială a inducţiilor
magnetice ale câmpurilor create de toate spirele solenoidului în acest
punct. Sensurile inducţiilor acestor câmpuri coincid şi sunt orientate
conform regulii burghiului spre dreapta. Acelaşi sens îl are şi inducţia
câmpului magnetic rezultant. Pentru determinarea inducţiei câmpului

Fig. 15.16
în punctul M (fig. 15.16), divizăm solenoidul în elemente mici de
lungime dl situate la distanţa l de la punctul de observaţie M .
Fiecare element conţine câte ndl spire, unde cu n a fost notat
numărul de spire pe unitatea de lungime, adică densitatea liniară a
spirelor. În conformitate cu (15.19), aceste spire creează în punctul
de observaţie M un câmp cu inducţia:

dB 

0 IR 2
2r 3

ndl .

Din figura 15.16 rezultă că r  R sin  , iar l  R tg  . Atunci

dl   Rd sin 2  şi expresia precedentă capătă forma:

dB  

0 nI
2

sin  d .
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Acoperind cu elemente mici întregul solenoid, unghiul  dintre axa
Ox şi direcţia spre elementul ales variază de la 1 (unghiul dintre
axa Ox şi direcţia spre prima spiră prin care curentul intră în
solenoid) până la  2 (unghiul dintre axa Ox şi direcţia spre ultima
spiră prin care curentul iese din solenoid). Integrând între aceste
limite, obţinem:
B


0 nI
2

0 nI
2

2

 sin d 

0 nI

1

2

 cos  

2



1

 cos  2  cos 1  .

(15.20)

După cum se observă din figura 15.16,

cos 1  cos       cos   
cos  2 

x
x2  R2

,

 l0  x 
2
R 2   l0  x 

şi pentru inducţia câmpului magnetic al solenoidului în punctul situat
pe axa lui la distanţa x de la capătul pe unde intră curentul de
intensitate I , obţinem



 nI
B  x  0 
2 


 l0  x 
2
R 2   l0  x 


.

2
2 
x R

x

(15.21)

Formula (15.21) a fost dedusă pentru punctele din interiorul
solenoidului aflate pe axa lui, adică pentru 0  x  l0 . Din simetria
problemei rezultă şi fără efectuarea unor calcule, că inducţiile
câmpului la capetele solenoidului trebuie să fie egale. Totodată,
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această valoare trebuie să fie cea minimă. Această condiţie se verifică
uşor, dacă în (15.21) se substituie x  0 (capătul din stânga) şi x  l0
(capătul din dreapta):
Bmin  B  x  0   B  x  l0  



0 nI
2



1
1   R l0 

2

0 nI
2



l0
l02  R 2

.



(15.22)

De asemenea, din simetria problemei rezultă că valoarea maximă a
inducţiei trebuie să se observe în mijlocul solenoidului, când x  l0 2 :
l 
0 nI

.
Bmax  B  x  0  
2
2

1   2 R l0 

(15.23)

Astfel, pe măsura avansării în interiorul solenoidului, inducţia
magnetică creşte de la valoarea minimă (15.22) la capătul
solenoidului până la valoarea maximă (15.23) în centrul solenoidului.
Dacă solenoidul este infinit lung, atunci 1   , iar  2  0 şi din
(15.20) se obţine valoarea:

B  0 nI .

(15.24)

Acest rezultat arată caracterul omogen al câmpului magnetic din
interiorul unui solenoid infinit lung.
Întrucât câmpul magnetic este creat de curentul electric, iar
curentul electric este creat de purtătorii de sarcină electrică în
mişcare, rezultă că fiecare sarcină în mişcare creează câmp magnetic.
Conform principiului superpoziţiei, câmpul rezultant trebuie să
reprezinte rezultatul suprapunerii câmpurilor create de toate sarcinile
ce formează curentul electric. Inducţia câmpului magnetic creat de o
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sarcină în mişcare poate fi determinată împărţind (15.15) la numărul
de purtători din elementul de curent Idl :

Bq 


dB 0 I
dq
 dl r   0 3
 dl r  

3



dN 4 r dN
4 r dN  dt 


0 qdN  dl  0 q
vr  .
 r 
4 r 3dN  dt  4 r 3

(15.25)

Aici s-a utilizat faptul că I  dq dt , iar
dq  qdN , unde q este sarcina unui purtător.
Sensul vectorului inducţiei câmpului
magnetic creat de sarcina ce se mişcă cu viteza v
în punctul cu vectorul de poziţie r se determină
cu ajutorul regulii mâinii drepte (fig. 15.17).
Dacă avem două sarcini electrice q1 şi q2 ce
se mişcă într-un sistem de referinţă inerţial cu
aceeaşi viteză v pe direcţii paralele în acelaşi
sens (fig. 15.18), atunci fiecare din aceste sarcini
se află în câmpul magnetic creat de cealaltă
sarcină. Conform (15.6), fiecare sarcină va
acţiona prin intermediul câmpului magnetic
asupra celeilalte sarcini cu forţa magnetică:

Fig. 15.17

Fm  q1 v Bq2   q2 v Bq1  


0 q1q2
v vr  .
4 r 3 

(15.26)

După cum se observă din (15.26), prin
intermediul câmpului magnetic sarcinile de
acelaşi semn se atrag între ele, iar cele de semn
contrar se resping, dacă acestea se mişcă în
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Fig. 15.18

acelaşi sens. La mişcarea sarcinilor în sensuri opuse totul se întâmplă
invers. Modulul acestei forţe poate fi determinat, observând că
v vr   v  vr   r  vv   vvr cos  2   r v 2   r v2 :

Fm 

0 q1q2 2
v .
4 r 2

Modulul forţei de interacţiune electrică

Fel 

q1q2
.
4 0 r 2
1

Raportul dintre forţa magnetică şi cea electrică de interacţiune a
sarcinilor este
Fm
v2
  0 0v 2  2 ,
Fel
c

(15.27)

întrucât  0 0  1/ c 2 , unde c este
viteza luminii în vid. Astfel,
interacţiunea magnetică dintre
sarcinile electrice în mişcare este
un efect relativist. La mişcarea
sarcinilor electrice cu viteze mici,
cum se întâmplă, de exemplu, la
Fig. 15.19
trecerea curentului electric prin
conductoarele metalice, în care viteza mişcării orientate a electronilor
v  103 m / s , forţa magnetică de interacţiune dintre 2 electroni este
de 10–23 ori mai mică decât forţa de interacţiune electrică dintre
aceștia: Fm  1023 Fel . S-ar părea că forţa magnetică, fiind atât de
mică, nici n-ar trebui să se observe experimental, manifestându-se
doar la viteze comparabile cu cele ale luminii în vid. Totuşi, ea se
observă experimental în cazul interacţiunii unui număr enorm de
perechi de particule încărcate ce se mişcă în direcţii paralele, de
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exemplu, în cazul interacţiunii magnetice a două conductoare
cilindrice parcurse de curenţi electrici. În acest caz, numărul de
perechi ce interacţionează este enorm, iar interacţiunea electrică nu
este prezentă, observându-se numai cea magnetică. Ea este egală cu
suma forţelor magnetice de interacţiune dintre toate perechile de
sarcini şi poate fi măsurată experimental, dar şi calculată. De
exemplu, forţa magnetică ce acţionează din partea tuturor sarcinilor
ce formează un curent rectiliniu infinit cu intensitatea I1 asupra
tuturor sarcinilor ce formează un element de curent I 2 dl (fig. 15.19),
poate fi determinată cu ajutorul relaţiei (15.3), în care    2 :

dF  B1I 2 dl ,
unde B1 este inducţia câmpului magnetic a conductorului rectiliniu
infinit lung parcurs de curentul cu intensitatea I1 , care conform
(15.17, a) este:

B1 

0 I1
.
2 r

Substituind această expresie în formula precedentă, obţinem:

dF 

0 I1I 2
dl .
2 r

Această formulă a fost utilizată la stabilirea unităţii fundamentale
pentru intensitatea curentului în SI – amperul:
amperul este intensitatea curentului electric constant care,
menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, de lungimi
infinite şi secţiune transversală circulară neglijabilă, situate în
vid la distanţa de 1 m unul de altul, conduce la acţiunea unei
forţe de 2·10–7 N asupra fiecărui metru de lungime a
conductoarelor.
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15.3. Legea curentului total (teorema circulaţiei) pentru
câmpul magnetic în vid
Studiind câmpul electric, am stabilit că acesta este potenţial,
adică lucrul forţelor câmpului electric pentru deplasarea unei sarcini
nu depinde de forma traiectoriei de deplasare a sarcinii, ci numai de
poziţiile ei iniţială şi finală. În capitolul 11 a fost stabilită condiţia de
potenţialitate a câmpului electric atât sub formă integrală (11.2)

  Edl   0 ,

L 

cât şi diferenţială (11.4):

rot E  0 .
Vom clarifica acum dacă şi câmpul magnetic este potenţial sau
nu. Pentru aceasta vom calcula circulaţia vectorului inducţiei
magnetice a câmpului creat de un conductor rectiliniu infinit lung
parcurs de un curent de intensitate I de-a lungul unui contur închis
trasat imaginar în câmpul magnetic. Notăm cu  unghiul dintre
vectorul inducţiei magnetice B şi cel al elementului de lungime dl
al conturului de integrare. Liniile câmpului magnetic al unui curent
infinit reprezintă nişte cercuri concentrice situate în plane perpendiculare
conductorului, având sensuri determinate de regula burghiului cu filet de
dreapta (fig. 15.20). Mai întâi în calitate
de contur închis considerăm o linie de
câmp de rază r0 . După cum se observă
din figura 15.20, în acest caz   0 .
Atunci, ţinând seama de (15.17, a),
obţinem:
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Fig. 15.20
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2 r0

  Bdl   

L 

Bdl cos  

0



2 r0


0

I
Bdl  0
2 r0

2 r0



dl 

0

0 I
2 r0  0 I .
2 r0

(15.28)

Acest calcul demonstrează că circulaţia
vectorului inducţiei câmpului magnetic al
unui conductor rectiliniu parcurs de curent
de-a lungul unei linii de câmp este diferită
de zero.
Câmpurile, circulaţia cărora este
diferită de zero se numesc câmpuri
turbionare.
Fig. 15.21
Totodată, circulaţia are aceeaşi valoare
de-a lungul tuturor liniilor de câmp şi este
egală numeric cu produsul dintre constanta magnetică şi intensitatea
curentului.
În cazul unui contur de integrare arbitrar ce include curentul
menţionat (fig. 15.21), observând că dl cos   r0d , obţinem acelaşi
rezultat:

  Bdl   

L 

2

L 



Bdl cos    Br0 d 
0

2

0 Ir0

0

0

 2 r

d 

0 I
2  0 I .
2

Pentru un contur de integrare ce nu include curentul cercetat (fig.
15.22) se obţine
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  Bdl     Bdl     Bdl  

L 

1 a  2

2 b 1


 I
 0   d   d   0 ,

2  


2

1

1

2

(15.29)

adică
circulaţia
vectorului
inducţiei
magnetice de-a lungul unui contur închis
trasat imaginar în câmpul magnetic se
anulează, dacă acest contur nu include
curentul care generează câmpul. Rezultatele
(15.28) şi (15.29) au fost obţinute pentru
câmpul magnetic al unui curent rectiliniu
infinit, dar se poate demonstra că acestea
Fig. 15.22
rămân valabile şi pentru câmpul magnetic
generat de un conductor parcurs de curent de orice formă.
În caz general câmpul magnetic este creat de un sistem de
conductoare parcurse de curenţii cu intensităţile I1 , I 2 , I3 , , I n .
Conform principiului superpoziţiei, inducţia câmpului magnetic
n

rezultant B   Bi , unde Bi este inducţia câmpului magnetic creat
i 1

de conductorul cu numărul i prin care circulă curentul cu intensitatea

I i . Circulaţia vectorului B de-a lungul unui contur de formă arbitrară
trasat imaginar în câmpul magnetic va fi



L 



Bdl 

 n
   Bi dl
L   i 1

n
 n

B
dl


0  Ii ,
   i
i 1
 i 1 L 

(15.30)

unde am utilizat relaţia (15.28), considerând că toţi cei n curenţi
străbat suprafaţa mărginită de conturul de integrare L. Intensităţile
curenţilor ce nu străbat acest contur în suma (15.30) nu vor intra,
întrucât pentru aceştia are loc relaţia (15.29). Astfel,
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circulaţia vectorului inducţiei câmpului magnetic în vid de-a
lungul unui contur L de formă arbitrară trasat imaginar în
acest câmp este egală cu produsul dintre constanta magnetică

µ0 şi suma algebrică a intensităţilor curenţilor ce străbat
suprafaţa S mărginită de conturul ales L. .
Această afirmaţie se numeşte legea curentului total pentru câmpul
magnetic în vid. Întrucât, suma algebrică a intensităţilor curenţilor ce
n

străbat suprafaţa S poate fi scrisă sub forma

I
i 1

i





jdS , unde j

S 

este densitatea curentului prin elementul dS al suprafeţei
menţionate, legea curentului total (15.30) poate fi reprezentată şi sub
forma:

  Bdl    
0

L 

jdS .

(15.31)

S 

Relaţiile (15.30) şi (15.31)
exprimă legea curentului total
(teorema circulaţiei) pentru câmpul
magnetic în vid sub formă
integrală. Pentru a obţine forma
diferenţială a acestei legi, aplicăm
ecuaţia (15.31) pentru un contur
dreptunghiular ABCD infinit mic
cu laturile dy şi dz aflat într-un

Fig. 15.23

plan perpendicular axei x (fig. 15.23). Observăm că (15.31) poate fi
scrisă sub forma:

  B dx  B dy  B dz    

L 

x

y

z
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0

S 

jdS .

(15.32)

Aportul laturii AB în valoarea circulaţiei este By  x, y, z  dy , iar a
laturii opuse este  By  x, y, z  dz  dy . Suma acestor două mărimi
poate fi calculată utilizând formula (10.20, a), valabilă pentru orice
vector. Obţinem

 By  x, y, z  dz  dy  By  x, y, z  dy  

By
z

dydz  

By
z

dS ,

unde dS  dydz este aria dreptunghiului ABCD. Analog se determină
şi aportul laturilor BC şi DA în valoarea circulaţiei:

Bz  x, y  dy, z  dz  Bz  x, y, z  dz 

Bz
B
dzdy  z dS .
y
y

Circulaţia totală de-a lungul conturului ABCD este:

By

 B

Bdl





 dS .


y

z



z

 ABCD

În conformitate cu (15.31), obţinem:

Bz By

 0 j x .
y
z

(15.33, a)

Analogic, alegând contururi în planele xOz şi xOy , obţinem:
Bx Bz

 0 j y ,
z
x

By
x



Bx
 0 j z .
y

(15.33, b)
(15.33, c)

Multiplicând aceste ecuaţii cu vectorii unitari ai axelor de coordonate
i , j şi, respectiv, k şi adunându-le, obţinem

rot B  0 j ,
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(15.34)
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unde prin simbolul rot B se notează vectorul:

 B B   B B 
 B B 
rot B   z  y  i   x  z  j   y  x  k .
z   z
x 
y 
 y
 x

(15.35)

Expresia diferenţială (15.35) joacă un rol important în multe
compartimente ale fizicii şi matematicii. Ea este numită rotor al
vectorului B . Formal rot B poate fi considerat ca produsul vectorial
dintre operatorul lui Hamilton (nabla)






i
j k
x
y
z

şi vectorul B , adică:

i

rot B  B  
x
Bx

j

y
By

k

.
z
Bz

(15.36)

Aşadar, legea curentului total (teorema circulaţiei) pentru câmpul
magnetic în vid poate fi reprezentată, de asemenea, şi sub formă
diferenţială (locală) (15.34).
Substituind în (15.31) expresia j  rot B 0 obţinută din (15.34),
avem

  Bdl    rot B dS ,

L 

(15.37)

S 

expresie cunoscuta sub numele de teoremă a lui Stokes. Ea permite
trecerea de la integrarea după traiectoria închisă L de formă arbitrară
la integrarea după suprafaţa S mărginită de această traiectorie.
Teorema lui Stokes (15.37) împreună cu teorema lui Gauss (10.26)
joacă un rol important în multe compartimente ale fizicii şi
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matematicii, întrucât ele nu depind de natura fizică a vectorului B în
teorema lui Stokes sau E în teorema lui Gauss.
Legea curentului total (teorema circulaţiei) poate fi utilizată
pentru calcularea inducţiei câmpului magnetic, dar numai în cazurile
când inducţia magnetică este aceeaşi ca mărime şi sens sau numai ca
mărime în toate punctele conturului selectat sau pe unele porţiuni ale
acestuia.
În calitate de exemplu vom considera
câmpul magnetic al unui toroid parcurs de
un curent electric staţionar. Toroidul
reprezintă o bobina înfăşurată pe un tor
(suprafaţă sau corp solid obţinut prin rotirea
unui cerc în jurul unei axe situate în planul
său, dar care nu trece prin centrul cercului).
În figura 15.24 este indicată secţiunea unei
Fig. 15.24
astfel de bobine care are spirele aşezate una
lângă alta, caz în care bobina poate fi
considerată un sistem compus dintr-un număr mare N de curenţi
circulari conectaţi în serie şi având centrele pe linia medie a torului
care reprezintă un cerc de raza r  Rm   R1  R2  2 , unde R1 şi R2
sunt razele interioară şi, respectiv, exterioară ale torului (fig. 15.24).
Din simetria sistemului considerat de curenţi rezultă că liniile
câmpului magnetic sunt linii circulare, având centrul în centrul
torului. Aceasta înseamnă că inducţia câmpului magnetic B are
aceeaşi valoare în toate punctele fiecărei linii de câmp. Alegem în
calitate de contur închis una dintre aceste linii cu raza r . Circulaţia
vectorului B este

  Bdl   B 

L 

2 r

dl  B

L 

 dl  2 r  B .
0

N

Conform (15.30) această circulaţie trebuie să fie egală cu 0  I i .
i 1
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N

Dacă r  R1 sau r  R2 , atunci  I i  NI  NI  0 şi se obţine
i 1

2 r  B  0  B  0 , adică în afara toroidului câmp magnetic nu se
generează. Dacă R1  r  R2 , atunci

N

I
i 1

i

 NI şi se obţine

2 rB  0 NI , de unde rezultă că inducţia magnetică de-a lungul
liniei de câmp de raza r este:

B

0 NI
.
2 r

(15.38)

Acest rezultat arată că în interiorul bobinei toroidale câmpul
magnetic nu este omogen, fiind mai puternic la marginea interioară
şi mai slab la cea exterioară. Însă, dacă bobina este subţire, adică
diametrul ei d  R2  R1  Rm , atunci câmpul poate fi considerat
aproximativ omogen cu valoarea inducţiei din punctele liniei medii a
torului:

B  Bm 

0 NI
 0 nI ,
2 Rm

(15.39)

unde n  N  2 Rm  este densitatea liniară a spirelor, adică numărul
de spire pe unitatea de lungime. Acelaşi rezultat se obţine şi în cazul
când R1   şi R2   . În acest caz, bobina toroidală poate fi
asemănată cu un solenoid de lungime infinită, în interiorul căruia,
după cum am stabilit mai devreme, câmpul este omogen, având
inducţia (15.24) care coincide cu (15.39).
15.4. Flux magnetic. Teorema Gauss pentru câmpul magnetic
Fluxul magnetic sau fluxul vectorului inducţiei câmpului
magnetic se defineşte prin analogie cu fluxul vectorului intensităţii
câmpului electric (vezi paragraful 10.4) prin numărul liniilor de câmp
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ce intersectează suprafaţa considerată S.
Astfel, în cazul unui câmp omogen, liniile
căruia intersectează o suprafaţă plană cu
aria S (fig. 15.25), fluxul vectorului B
este

m  BS cos  ,
unde  este unghiul dintre inducţia
magnetică şi normala la suprafaţa plană
S . Dacă suprafaţa nu este plană şi/sau
Fig. 15.25
câmpul nu este omogen, atunci suprafaţa
se divizează imaginar în elemente mici care pot fi considerate plane,
iar câmpul în limitele lor – omogen. Se calculează fluxul prin toate
elementele, rezultatele se adună şi se calculează limita când
dimensiunile elementelor tind la zero. Această procedură, după cum
se ştie, se numeşte integrare şi se obţine:

m 

  B  dS  .

(15.40)

S 

Fluxul magnetic printr-o suprafaţă mărginită de un contur închis
se numeşte flux magnetic total  al acestui contur. De exemplu,
fluxul magnetic total al unei bobine ce conţine N spire identice este

  N m ,

(15.41)

unde  m este fluxul magnetic printr-o spiră a solenoidului.
Întrucât liniile câmpului magnetic, după cum arată multiple
experimente, sunt închise, numărul liniilor de câmp care intră printr-o
suprafaţă închisă este egal cu numărul liniilor care ies din această
suprafaţă. Rezultă că
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fluxul magnetic printr-o suprafaţă S închisă de formă arbitrară
trasată imaginar în câmpul magnetic este întotdeauna egal cu
zero:

  B  dS   0 .

(15.42)

S 

Această afirmaţie exprimă conţinutul teoremei lui Gauss pentru
câmpul magnetic în vid sub formă integrală. Forma diferenţială
(locală) a acestei teoreme se obţine uşor, trecând în (15.42) de la
integrala după suprafaţa închisă S la integrala după volumul V
conţinut în interiorul acestei suprafeţe, utilizând relaţia (10.26):

  B  dS    div B  dV .

S 

V 

Ţinând seama de (15.42), obţinem

div B  0 ,

(15.43)

care şi este forma diferenţială a teoremei lui Gauss.
Ambele forme ale acestei teoreme arată că în natură nu există
"sarcini" magnetice (monopoluri magnetice) în care eventual ar
putea să înceapă sau să se termine liniile de câmp magnetic (cum a
fost în cazul liniilor de câmp electric). Existenţa monopolurilor
magnetice a fost prezisă de fizicianul şi matematicianul britanic Paul
Dirac (1902–1984) în baza teoriei cuantice. Monopolul magnetic este
o particulă ipotetică, care reprezintă un magnet izolat cu un singur
pol magnetic (un pol nord, fără un pol sud sau viceversa). Până în
prezent nu au fost stabilite dovezi experimentale clare privind
existenţa monopolurilor magnetice. Existenţa lor ar conduce la
modificarea teoremei lui Gauss (15.42) şi (15.43), ceea ce la rândul
său ar conduce la modificarea electromagnetismului în întregime,
precum şi a aplicaţiilor tehnice ale acestuia.
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15.5. Lucrul forţelor electromagnetice la deplasarea
conductorului parcurs de curent într-un câmp
magnetic staţionar
Asupra fiecărei porţiuni a unui conductor parcurs de curent
electric situat în câmp magnetic acţionează forţa electromagnetică
(15.4). Această forţă efectuează un lucru mecanic asupra
conductorului. Considerăm mai întâi un caz particular. Admitem că
într-un câmp magnetic staţionar şi omogen orientat vertical se află în
plan orizontal două conductoare
paralele AB şi CD conectate la o
sursă de curent (fig. 15.26). Pe
conductoare se poate deplasa liber
o punte conductoare PT de
lungime l ce închide circuitul
electric. Asupra punţii acţionează
forţa electromagnetică F  BIl
Fig. 15.26
ce deplasează puntea. La
deplasarea ei cu dx această forţă efectuează lucrul

 L  IBldx  IBdS  Id  BS  ,
unde S este aria dreptunghiului APTC, iar mărimea BS este fluxul
magnetic prin acelaşi dreptunghi. Notându-l cu  m , avem:

 L  Id m .

(15.44)

Pentru o deplasare finită a punţii din poziţia 1 în poziţia 2, forţa
electromagnetică efectuează lucrul:

L12  I  m 2   m1  .

(15.45)

Astfel,
lucrul efectuat de câmpul magnetic asupra conductorului
parcurs de curent este egal cu produsul dintre intensitatea
curentului prin conductor şi variaţia fluxului magnetic.
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Rezultatul (15.45) este valabil şi pentru o direcţie arbitrară a
câmpului magnetic. Într-adevăr, descompunând vectorul inducţiei
magnetice în trei componente: B  Bn  Bl  Bx , observăm că numai
componenta Bn a inducţiei magnetice perpendiculară planului figurii
efectuează un lucru exprimat prin formula (15.45). Componenta Bl ,
fiind paralelă punţii, nu exercită asupra ei nici o acţiune şi, deci, nu
are cum efectua vreun lucru, iar componenta Bx exercită asupra
punţii o forţă perpendiculară deplasării ei şi, de asemenea, nu
efectuează lucru mecanic.
Rezultatele (15.44) şi (15.45) sunt valabile şi pentru un contur de
formă arbitrară parcurs de curent la o deplasare şi/sau deformare
arbitrară a acestuia într-un câmp staţionar neomogen. Pentru
demonstrarea acestei afirmaţii este suficient să divizăm imaginar
conturul în elemente de curent infinit mici şi să examinăm deplasări
infinit mici ale acestora. Câmpul magnetic în limitele unor deplasări
infinit mici ale elementului de curent poate fi considerat omogen. De
aceea, pentru astfel de deplasări ale elementului de curent este
valabilă relaţia (15.44) pentru lucrul elementar. Adunând aceste
lucruri elementare pentru toate elementele de curent în care este
divizat conturul, vom obţine din nou expresia (15.44), în care d m
reprezintă variaţia fluxului magnetic prin întregul contur. Trecerea de
la formula (15.44) la (15.45) se realizează prin integrarea expresiei
(15.44) între două poziţii arbitrare ale conturului. La deplasarea
conturului, însă, trebuie să asigurăm o valoare constantă a intensităţii
curentului care circulă prin contur.
Lucrul efectuat de forţele electromagnetice la o deplasare infinit
mică (15.44) şi la o deplasare finită (15.45) poate fi exprimat şi prin
variaţia fluxului magnetic total al conturului  . Pentru aceasta
notăm cu  fluxul magnetic total al conturului în poziţia iniţială, iar
cu   d  fluxul magnetic total al conturului după o deplasare
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infinit mică. Notăm, de asemenea, cu d m fluxul magnetic prin
suprafaţa descrisă de contur la această deplasare. Aplicăm teorema
lui Gauss (15.42) pentru suprafaţa închisă alcătuită din suprafeţele
mărginite de contur în poziţiile iniţială şi finală şi suprafaţa descrisă
de contur la deplasare, ţinând seama că vectorii normalelor la aceste
suprafeţe trebuie să fie sau exteriori, sau interiori. În cazul normalelor
exterioare obţinem:   d m     d    0 . De aici rezultă că

d  m  d  . Astfel, lucrul elementar (15.44)

 L  Id m  Id  ,

(15.44, a)

iar lucrul efectuat la o deplasare finită (15.45)

L12  I  m2  m1   I   2  1 

(15.45, a)

Aşadar,
lucrul efectuat de forţele electromagnetice asupra unui contur
parcurs de curent continuu la deplasarea acestuia într-un câmp
magnetic staţionar este egal cu produsul dintre intensitatea
curentului din contur şi variaţia fluxului magnetic total al
acestuia.
15.6. Mişcarea particulelor încărcate în câmpuri magnetice
staţionare
În paragraful 15.1 am stabilit că forţa magnetică nu acţionează
asupra particulelor încărcate aflate în repaus şi nici asupra celor ce se
mişcă în câmp magnetic de-a lungul liniilor de câmp. Am mai stabilit
că forţa magnetică este perpendiculară atât vectorului inducţiei
magnetice B , cât şi vectorului vitezei ei v şi, deci, nu efectuează
lucru mecanic. Aceasta înseamnă că acţiunea forţei magnetice nu
conduce la variaţia vitezei particulei ca mărime, ci numai la variaţia
direcţiei vitezei, adică la curbarea traiectoriei ei.
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Aceste proprietăţi ale forţei magnetice permit stabilirea legităţilor
mişcării particulelor în câmpuri magnetice staţionare, proprietăţi ce stau
la baza funcţionării aparatelor electronice cu fascicul. Vom examina mai
întâi mişcarea particulelor într-un câmp magnetic omogen şi staţionar
când viteza particulei v este perpendiculară pe vectorul inducţiei
magnetice B (fig. 15.27). În conformitate
cu regula mâinii drepte, forţa magnetică
este orientată perpendicular pe planul
figurii. Aceasta intră în figură, dacă
particula este încărcată pozitiv ( q  0 ) şi
iese din ea, dacă particula este încărcată
negativ ( q  0 ). Valoarea forţei magnetice
este Fm  q vB . Ea curbează traiectoria

Fig. 15.27
particulei, astfel încât viteza particulei să
fie permanent perpendiculară pe direcţia
forţei. Curba ce satisface această condiţie
este un cerc de o anumită rază r . În
figura 15.27, a este reprezentată traiectoria
circulară a mişcării în planul P din
figura 15.27 a unei particule încărcate
Fig. 15.27, a
pozitiv. Raza cercului poate fi determinată,
aplicând legea a doua a lui Newton la
mişcarea particulei, ţinând seama că acceleraţia particulei este
centripetă, adică orientată spre centrul cercului:

Fm  man  q vB  m

v2
.
r

De aici se obţine:

r

mv
.
qB
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Această formulă este valabilă şi în cazul relativist, când masa
particulei depinde de viteza ei

r

m
mv
v
 0
,
q B q B 1  v2 c2

(15.46, a)

unde c este viteza luminii în vid, m0 este masa de repaus a particulei,
iar m  m0

1  v2 c 2 . Perioada de rotaţie a particulei este

T  2 r v . Întrucât v  const. , folosind (15.46) obţinem
T

2 m 2 m0
1
2 E


,
2
2
qB
q B 1 v c
q Bc 2

(15.47)

unde E  mc 2 este energia totală a particulei. Se observă că pentru
particulele nerelativiste când v  c perioada de rotaţie nu depinde
de viteza particulei:

T

2 m0
.
qB

(15.47, a)

În caz general, particula
intră în câmpul magnetic sub
un unghi ascuţit oarecare 
faţă de vectorul inducţiei
magnetice B (fig. 15.28). În
acest caz vectorul vitezei v
are două componente:

Fig. 15.28

v  v sin  perpendiculară vectorului inducţiei magnetice B şi

v  v cos  paralelă vectorului B . După cum am observat în cazul
precedent, datorită componentei v particula efectuează o mişcare
de rotaţie pe un cerc de rază:
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r

m
mv
v sin 
 0
.
q B q B 1  v2 c2

(15.48)

Concomitent, datorită componentei vitezei v , particula efectuează o
mişcare de translaţie cu această viteză de-a lungul vectorului
inducţiei magnetice. Rezultă că particula se mişcă pe un cerc care, la
rândul său, se deplasează cu viteza v constantă în direcţie
perpendiculară pe planul său. Această traiectorie este asemănătoare
cu cea descrisă de punctele elicei avionului care zboară rectiliniu şi
de aceea este numită linie elicoidală. Axa liniei elicoidale coincide
cu linia câmpului magnetic. O caracteristică a acestei linii este pasul
h – distanţa dintre două spire vecine, adică distanţa la care se
deplasează planul cercului într-o perioadă de rotaţie T. Aşadar, pasul
poate fi determinat ca produsul dintre componenta vitezei v şi
perioada de rotaţie: h  v  T . Perioada poate fi determinată ca în
cazul precedent şi coincide cu (15.47):

T

2 r 2 m 2 m0
1
2 E



.
v
qB
q B 1  v 2 c 2 q Bc 2

Astfel, pentru pasul liniei elicoidale se obţine:

h  v T 

2 mv cos  2 m0 v cos 


.
qB
q B 1  v2 c2

(15.49)

În cazul particulelor nerelativiste, când v  c , relaţiile (15.48) şi
(15.49) au o formă mai simplă

m0v sin 
qB

(15.48, a)

2 m0v cos 
.
qB

(15.49, a)

r
şi

h
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Din relaţiile (15.48) şi (15.49)
se observă că atât raza, cât şi pasul
liniei elicoidale se micşorează pe
măsura avansării particulei într-un
câmp
magnetic
neomogen,
inducţia căruia creşte în sensul
Fig. 15.29
mişcării particulei (fig. 15.29).
Acest rezultat se utilizează pe larg la focalizarea fasciculelor de
electroni în aparatele electronice cu fascicul.

15.7. Efectul Hall
Efectul Hall constă în apariția unei diferențe de potențial şi,
respectiv, a unui câmp electric transversal (denumit câmp electric
Hall) într-un metal sau semiconductor parcurse de un curent electric,
atunci când ele sunt introduse într-un câmp magnetic, perpendicular
pe direcția curentului. Efectul a fost observat pentru prima dată în
anul 1879 de către fizicianul american Edwin Herbert Hall (1855–
1938) al cărui nume îl poartă.
Admitem o placă metalică
(fig. 15.30) străbătută de un
curent cu intensitatea I şi
situată într-un câmp magnetic
cu inducţia B perpendiculară
pe direcţia curentului. Hall a
Fig 15.30
stabilit că între punctele A şi
C, situate într-o secţiune transversală a plăcii, apare o diferenţă de
potenţial    A  C proporţională cu produsul dintre intensitatea
curentului din conductor I şi inducţia câmpului magnetic B şi
invers proporţională cu lăţimea plăcii b
RIB
   A  C 
,
(15.50)
b
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unde coeficientul de proporţionalitate R se numeşte constanta lui
Hall. Ea depinde de materialul plăcii, pentru unele materiale fiind
pozitivă, iar pentru altele – negativă.
Efectul Hall se explică prin acţiunea forţei magnetice
Fm  q v B  asupra purtătorilor de curent din conductor. În cazul
unor sarcini pozitive, în conformitate cu regula mâinii drepte, această
forţă este orientată în sensul axei Oz şi deviază purtătorii spre faţa
superioară a plăcii. Din această cauză pe faţa superioară a plăcii se va
acumula un surplus de sarcină pozitivă, iar pe cea inferioară - un
surplus de sarcină negativă. Dacă purtătorii sunt de sarcină negativă,
atunci totul se va produce invers. Astfel, între feţele superioară şi
inferioară ale plăcii apare un câmp electric (câmpul Hall) de o
anumită intensitate E , care se opune devierii altor sarcini către faţa
superioară, întrucât asupra purtătorilor acţionează forţa electrică

Fe  qE

orientată în sens opus sensului forţei magnetice

Fm  q v B  . La echilibru:
Fe  Fm  0  qE  q v B   0 .
De aici se obţine următoarea expresie pentru intensitatea câmpului
electric Hall:

i
E   v B    vx
0

j k
0 0  vx Bk ,
B 0

întrucât în sistemul de referinţă acceptat în figura 15.30 v = vx  i şi

B  B  j . Astfel, câmpul Hall este orientat în sens opus axei Oz .
Diferenţa de potenţial dintre punctele A şi C poate fi determinată
utilizând relaţia de legătură dintre potenţialul şi intensitatea câmpului
electric (11.12):
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0

0

a

a

   A  C   Ez dz  vx B  dz  vx Ba .
Însă, componenta vitezei vx poate fi exprimată prin intensitatea
curentului din conductor. Într-adevăr, dacă prin secţiunea plăcii în
timpul dt trece sarcina dq , atunci

dq qnSdl qnS vx dt


 qnvx ab ,
dt
dt
dt
unde S  ab este aria secţiunii transversale a plăcii, iar n este
concentraţia purtătorilor cu sarcina q . De aici vx  I  qnab  şi
I

diferenţa de potenţial Hall devine

1 BI
,
(15.51)
nq b
ceea ce coincide cu formula experimentală (15.50). Din compararea
acestui rezultat cu (15.50), obţinem următoarea expresie pentru
constanta Hall:
1
.
(15.52)
R
nq
Rezultă că semnul constantei Hall este determinat de semnul sarcinii
purtătorilor de curent q . Valoarea constantei Hall se poate determina
experimental, ca fiind o mărime ce reprezintă panta dependenţei
liniare a diferenţei de potenţial de expresia BI b . Cunoaşterea
   A  C  vx Ba 

constantei R permite determinarea concentraţiei n a purtătorilor de
curent din conductor
1
,
(15.53)
n
Rq
care este dificil de obţinut pe alte căi. Cunoscând concentraţia
electronilor din conductor, cu ajutorul relaţiei (14.44) se poate
determina valoarea parcursului liber mediu al acestora.
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16. Câmpul magnetic în substanţă
16.1. Noţiuni generale. Vectorul de magnetizare.
Atomul în câmp magnetic. Teorema Larmor
Similitudinea dintre tablourile câmpului magnetic al unui
solenoid parcurs de un curent staţionar (fig. 15.4, d) şi al unui magnet
permanent sub formă de bară (fig. 15.4, a) l-a condus pe Ampere în
anul 1821 la ipoteza că proprietăţile magnetice ale magneţilor
permanenţi sunt condiţionate de nişte curenţi microscopici circulari
din interiorul magnetului. Pe atunci, când încă nu se cunoştea
structura substanţei, această ipoteză nu a avut continuare. Mai târziu,
când datorită lucrărilor lui Bohr, a devenit mai clară structura
atomilor şi moleculelor, a devenit clară şi natura curenţilor
microscopici care formează câmpul magnetic al magnetului
permanent. Aceştia sunt curenţii formaţi la mişcarea electronilor pe
orbite închise în jurul nucleelor. Dar, după cum s-a stabilit ulterior,
orice electron din atom mai efectuează şi o mişcare de rotaţie în jurul
axei sale asemănător rotaţiei planetelor în jurul axelor proprii.
Mişcarea electronului în jurul axei sale cauzează un anumit moment
cinetic al acestuia numit spin al electronului. După cum arată
experienţa, spin posedă nu numai electronul, ci şi nucleul atomic.
Mişcarea orbitală a electronilor, dar şi rotaţia electronilor şi nucleelor
în jurul axelor lor dau naştere unor curenţi microscopici, numiţi şi
curenţi moleculari, care la rândul lor generează câmpuri magnetice.
Câmpul magnetic rezultant al acestor curenţi şi este câmpul magnetic
al magnetului permanent. Fiecare din curenţii microscopici
consideraţi, fiind nişte curenţi închişi, posedă momente magnetice
(orbitale şi de spin) (vezi (15.10)). Însă nucleele atomice, fiind mult
mai masive decât electronii, se mişcă mult mai lent decât aceştia. De
aceea, momentele magnetice ale nucleelor atomice sunt de mii de ori
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mai mici decât cele orbitale şi de spin ale electronilor şi la temperaturi
obişnuite pot fi neglijate.
Proprietăţile magnetice ale substanţei se caracterizează cantitativ
cu ajutorul vectorului de magnetizare.
Vectorul de magnetizare J este egal cu momentul magnetic
creat de curenţii moleculari din unitatea de volum a substanţei:

J

1
V

N

p
i 1

mi

,

(16.1)

unde N este numărul de atomi (molecule) din volumul unitar V ,
iar pmi este momentul magnetic al atomului (moleculei) cu numărul i .
Dacă mediul cercetat este omogen, atunci toţi atomii (moleculele)
N

sunt identici şi

p
i 1

mi

 N  pm , iar din (16.1) în acest caz rezultă
J  npm ,

unde n  N V este concentraţia atomilor
(moleculelor).
Vom analiza mai detaliat mişcarea cu
viteza v a unui electron într-un atom pe o
orbită circulară de raza r , neluând în seamă
mişcarea lui în jurul axei proprii (fig. 16.1).
Curentul orbital ce apare datorită acestei
mişcări are intensitatea

I orb 

e
ev

,
T 2 r

(16.1, a)

Fig. 16.1

(16.2)

având sensul indicat cu o săgeată în figura 16.1. În (16.2) T  2 r v
este perioada de rotaţie a electronului pe orbită, iar e este sarcina
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electronului. Acestui curent orbital îi corespunde un moment
magnetic orbital al electronului pm orientat perpendicular pe
planul orbitei electronului, având valoarea

pm  I orb S 

ev
1
  r 2  evr ,
2 r
2

(16.3)

unde S   r 2 este aria suprafeţei plane mărginită de orbita
electronului.
Mişcându-se pe orbită circulară, electronul posedă şi un moment
cinetic Le , numit moment cinetic orbital al electronului, care
conform (4.37) este

Le  m  r v  ,

(16.4)

unde m este masa electronului. Întrucât unghiul dintre vectorul r ce
uneşte centrul orbitei (nucleul atomului) cu electronul şi vectorul
vitezei electronului v se menţine pe parcursul mişcării egal cu  2 ,
modulul (valoarea) momentului cinetic orbital al electronului este

Le  mrv sin  2  mrv ,

(16.4, a)

Deoarece vectorii pm şi Le au sensuri opuse, pentru raportul lor
obţinem:

pm
e


2m
Le
sau

pm   Le ,

(16.5)

unde mărimea    e  2m  a căpătat denumirea de raport
giromagnetic al momentelor orbitale magnetic şi cinetic ale
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electronului. Relaţia (16.5) este valabilă nu numai pentru un electron
al atomului, ci şi pentru atomul în întregime care conţine Z electroni.
Într-adevăr, scriind (16.5) pentru toţi electronii atomului şi adunând
aceste ecuaţii, obţinem din nou (16.5), adică

Pm   L ,
unde Pm şi L

(16.5, a)

reprezintă momentul magnetic orbital şi, respectiv,

momentul cinetic orbital al atomului, adică sumele vectoriale ale
momentelor magnetice orbitale şi, respectiv, ale momentelor cinetice
orbitale ale tuturor electronilor din atom.
Admitem acum cazul, când atomul considerat este plasat într-un
câmp magnetic omogen, cel puţin, în limitele atomului, având
inducţia B . În conformitate cu (15.12), asupra spirei curentului
orbital ce posedă momentul magnetic pm trebuie să acţioneze
momentul de rotaţie:
M   pm B  .

(16.6)

Ţinând seama de (16.5) şi de faptul că la schimbarea locurilor
factorilor produsului vectorial, acesta îşi schimbă semnul în opus1,
obţinem
M   pm B    Le B     BLe  .

(16.6, a)

Acum, în conformitate cu legea variaţiei momentului cinetic al unui
punct material în raport cu o origine fixă1), se poate scrie:

dLe
dLe
M 
   BLe  ,
dt
dt 

(16.7)

Vezi Capitolul 4, paragraful 4.5 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de
prelegeri. Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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unde vectorul  B  eB  2m  are acelaşi sens ca şi vectorul B .
Înmulţind (16.7) cu  şi ţinând seama de (16.5), obţinem o ecuaţie
asemănătoare şi pentru momentul magnetic orbital al electronului:

    B  L 
 

dt

d  Le

e



d pm
   Bpm  .
dt

(16.8)

Vom compara relaţiile (16.7) şi (16.8) cu expresia pentru viteza v a
punctului material care se roteşte în jurul unei origini fixe1

v

dr
  r  ,
dt

(16.9)

unde r este vectorul de
poziţie al punctului material, iar  este vectorul vitezei unghiulare al
acestuia, orientat în sensul înaintării burghiului
cu filet de dreapta când
mânerul lui se roteşte în
sensul vectorului vitezei
punctului material v .
Din această comparaţie
rezultă că vectorii Le şi

pm se rotesc în jurul
axei ce trece prin nucleul
atomului paralel vectoFig. 16.2
rului inducţiei câmpului
magnetic exterior B (fig. 16.2,a) cu viteza unghiulară
Vezi Capitolul 4, p. 96 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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L   B 

eB
,
2m

(16.10)

iar aceşti vectori descriu suprafeţe conice cu vârfurile în nucleul
atomic. O astfel de rotaţie efectuează şi planul orbitei electronului,
întrucât vectorii Le şi pm sunt permanent perpendiculari pe acest
plan (fig. 16.2, b). Vitezei unghiulare  L îi corespunde o viteză
liniară vL a electronului orientată întotdeauna în sens opus vitezei v
a electronului pe orbită în lipsa câmpului magnetic. Mişcarea descrisă
mai sus a vectorilor Le şi pm , dar şi a planului orbitei electronului
se numeşte precesie Larmor. Astfel,
influenţa câmpului magnetic exterior asupra electronului din
atom se reduce la precesia planului orbitei acestuia şi al
vectorilor momentului magnetic orbital pm şi momentului
cinetic orbital Le al electronului cu viteza unghiulară  L în
jurul axei ce trece prin nucleul atomului paralel vectorului
inducţiei câmpului magnetic exterior.
Această afirmaţie constituie teorema Larmor.
Precesia Larmor dă naştere unei mişcări ordonate de rotaţie a
electronului în planul perpendicular vectorului B cu viteza
vL  L r   L r sin  2   L r  eBr  2m 

care

conduce

la

apariţia unui curent orbital indus cu intensitatea

I indus

e evL eL
e eB e2 B
 



,
TL 2 r 2 2 2m 4 m

(16.11)

având sensul invers curentului orbital cu intensitatea I orb (16.2) (fig.
16.2). Curentului indus îi corespunde un moment magnetic orbital
indus al electronului
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pm,indus

e2 Br2
e2 B
2
 I indus S 
  r 
4 m
4m

unde S   r2 este aria cercului, care reprezintă proiecţia suprafeţei
plane mărginite de traiectoria de precesie a electronului pe planul
perpendicular vectorului B , iar r este raza acestui cerc. Din figura
16.2 se observă că vectorul pm,indus are întotdeauna sens opus
vectorului inducţiei câmpului magnetic exterior B . Prin urmare,

pm ,indus  

e2 Br2
4m

(16.12)

Dacă atomul conţine Z electroni, atunci în el se va induce un
moment magnetic, egal cu suma vectorială a momentelor magnetice
induse ce corespund tuturor celor Z electroni:

Pm indus

e2 Z  r2 

B,
4m

(16.13)

unde  r2  este valoarea medie a pătratului razelor cercurilor care
reprezintă proiecţiile suprafeţelor plane mărginite de traiectoriile de
precesie ale electronilor atomului pe planul perpendicular vectorului B .
16.2. Legea curentului total (teorema circulaţiei) pentru
câmpul magnetic în substanţă
După cum am menţionat în paragraful 16.1, în lipsa curenţilor de
conducţie, câmpul magnetic în substanţă este creat de curenţii
moleculari (microscopici), condiţionaţi de mişcarea electronilor în
atomi, ioni şi molecule. În general, însă, pot exista şi curenţi de
conducţie. De aceea, câmpul magnetic rezultant se va compune din
câmpul curenţilor de conducţie şi al curenţilor moleculari:

B  Bc  Bmol ,
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(16.14)

unde Bc este inducţia câmpului curenţilor de conducţie, iar Bmol –
inducţia câmpului curenţilor moleculari. Legea curentului total
pentru câmpul magnetic în vid sub formă integrală are aspectul
(15.30)

  Bdl     I
n

0

L 

i 1

ci

 0 I c ,

(16.15)

n

unde I c   I ci este suma algebrică a intensităţilor curenţilor de
i 1

conducţie ce străbat suprafaţa mărginită de conturul de integrare L .
Ea poate fi generalizată prin simpla adăugare în partea dreaptă a
ecuaţiei (16.15) a sumei algebrice a intensităţilor curenţilor
N

moleculari I mol   ii mol ce străbat suprafaţa mărginită de acelaşi
i 1

contur L


  Bdl      I   i
n

L 

0

N

i 1

ci

i 1

i mol


  0  I c  I mol  ,


(16.16)

unde N este numărul curenţilor moleculari
care străbat suprafaţa mărginită de conturul
de integrare L , iar ii mol este intensitatea
curentului molecular din molecula cu
numărul i . Intensitatea acestui curent poate
fi determinată din definiţia momentului
magnetic (15.10) (fig. 16.3)

ii mol 

Pmi
Smol
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,

Fig. 16.3

(16.17)

Câmpul magnetic în substanţă
unde Smol este aria suprafeţei mărginită de curentul molecular. Pentru
calcularea mărimii I mol observăm că în I mol introduc aport doar
curenţii moleculari care străbat
suprafaţa mărginită de conturul de
integrare L numai o singură dată
(fig. 16.4), adică curenţii înşiraţi pe
conturul L asemenea unor inele pe
aţă. Curenţii de tipul 1 străbat fiecare
suprafaţa considerată de două ori, dar
în sensuri opuse şi se compensează
Fig. 16.4
reciproc, iar curenţii de tipul 2 (fig.
16.4) nu întretaie niciodată această suprafaţă şi nu introduc nici un
aport în I mol . Pentru a obţine I mol , considerăm un element dl al
conturului de integrare L dintr-un mediu omogen (fig. 16.5) şi
calculăm numărul dN de
curenţi moleculari înşiraţi pe
această porţiune. Acest număr
va fi egal cu numărul de
molecule aflate în cilindrul
Fig. 16.5
oblic cu generatoarea dl şi aria
bazei Smol ce formează unghiul  cu vectorul momentului ei
magnetic Pmi (fig. 16.5):

dN  ndV  nSmol dl cos  ,
unde n este concentraţia moleculelor. Aportul introdus în I mol de
aceşti curenţi moleculari este

 

dI mol  imol dN  imol nSmol dl cos   nPm dl cos   Jdl cos   Jdl ,
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unde J  nPm este vectorul de magnetizare. Integrând această
expresie, obţinem suma algebrică a intensităţilor curenţilor
moleculari I mol ce străbat suprafaţa mărginită de conturul de
integrare L :
N

I mol   ii mol 
i 1

  Jdl  .

L

(16.18)



Aşadar,
suma algebrică a intensităţilor curenţilor moleculari I mol care
străbat suprafaţa mărginită de un contur închis de formă
arbitrară L , trasat imaginar în interiorul substanţei este egală
cu circulaţia vectorului de magnetizare de-a lungul acestui
contur.
Substituind (16.18) în relaţia (16.16), împărţită preventiv la
constanta magnetică 0 , obţinem:
 B

 dl   I c   Jdl

 L   0
L 

 



sau
 B


J


L   0  dl
 


  I c .


(16.19)

Notând cu H vectorul

H

B

0

J ,
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care se numeşte intensitate a câmpului magnetic, obţinem legea
curentului total pentru câmpul magnetic în substanţă sub formă
integrală:

  Hdl   I

L 

c

.

(16.21)

Circulaţia vectorului intensităţii câmpului magnetic de-a lungul
unui contur închis de formă arbitrară L , trasat imaginar în
câmpul magnetic este egală cu suma algebrică a intensităţilor
curenţilor de conducţie Ic, care străbat suprafaţa S mărginită
de acest contur.
Suma algebrică a intensităţilor curenţilor de conducţie I c poate
fi reprezentată cu ajutorul fluxului vectorului densităţii curentului de
conducţie jc prin suprafaţa S :

Ic 



S 

jc dS .

Totodată, în partea stângă a ecuaţiei (16.21) se poate trece la integrala
după aceeaşi suprafaţă S, aplicând teorema lui Stokes (15.37):

  Hdl    rot H dS .

L 

S 

Substituind ultimele două ecuaţii în (16.21), obţinem

 rot H dS  

S 

S 

jc dS ,

de unde rezultă forma diferenţială a legii curentului total pentru
câmpul magnetic în substanţă:

rot H  jc .
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(16.22)

16.3. Susceptibilitatea şi permeabilitatea magnetică.
Diamagneticii şi paramagneticii în câmp
magnetic
Din punct de vedere al proprietăţilor magnetice, substanţele se
împart în trei grupe: diamagnetice, paramagnetice şi
feromagnetice. În lipsa câmpului magnetic exterior suma vectorială
a momentelor magnetice ale atomilor şi moleculelor din corpul
cercetat este egală cu zero, adică vectorul de magnetizare (16.1) este
egal cu zero. Excepţie fac feromagneticii, care chiar şi în lipsa
câmpului exterior posedă un anumit vector de magnetizare, fenomen
legat de histerezisul (rămânere în urmă) magnetic. La introducerea
substanţei în câmp magnetic are loc procesul de magnetizare, adică
de stabilire a unei stări, în care vectorul de magnetizare J devine
diferit de zero. Acest proces este însoţit de o anumită dependenţă a
vectorului de magnetizare J de intensitatea câmpului magnetic
exterior H . După cum arată experimentul, pentru feromagnetici
această dependenţă este neliniară, iar pentru diamagneticii şi
paramagneticii izotropi ea este liniară:

J H ,

(16.23)

unde coeficientul de proporţionalitate  este o mărime constantă
numită susceptibilitate magnetică. Substituind (16.23) în (16.20),
obţinem

B  0 1    H  0  H ,

(16.24)

unde mărimea   1   , de asemenea, este o mărime constantă
numită permeabilitate magnetică. Relaţiile (16.23) şi (16.24) sunt
valabile pentru diamagneticii şi paramagneticii izotropi, dar pot fi
utilizate şi în cazul feromagneticilor, numai că pentru ei mărimile 
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şi  sunt funcţii complicate de intensitatea câmpului magnetic
exterior H .
Vom clarifica în continuare cum are loc procesul de magnetizare
a diamagneticilor şi paramagneticilor.
Substanţele, atomii şi/sau moleculele cărora în lipsa câmpului
magnetic exterior nu posedă momente magnetice se numesc
diamagnetici.
În calitate de exemple ale substanţelor diamagnetice servesc gazele
inerte, hidrogenul, azotul, bismutul, cuprul, argintul, aurul, siliciul,
apa ş.a. În lipsa câmpului magnetic exterior diamagneticul nu este
magnetizat, adică vectorul de magnetizare este egal cu zero. La
introducerea unui diamagnetic izotrop în câmp magnetic, în
conformitate cu teorema Larmor, în fiecare atom şi/sau moleculă se
induce un moment magnetic (16.13), orientat în sens opus vectorului
inducţiei B a câmpului magnetic exterior. Întrucât diamagneticul
este izotrop, vectorii Pmindus pentru toţi atomii sunt egali. De aceea,
pentru vectorul de magnetizare (vezi(16.1)) se obţine

J

N Pmindus
V

 nPmindus  

ne2 Z  r2  0

H,
4m

ne2 Z  r2 
B
4m
(16.25)

unde n  N V este concentraţia atomilor sau moleculelor.
Comparând (16.25) cu (16.23), obţinem:

ne2 Z  r2  1    0
 ne2 Z  r2  0 
ne2 Z  r2  0
 
  1 
.

4m
4m
4m
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ne2 Z  r2  0
Neglijând mărimea
în comparaţie cu unitatea, pentru
4m
susceptibilitatea diamagneticului, obţinem
ne2 Z  r2  0
,
4m

(16.26)

ne2 Z  r2  0
.
  1
4m

(16.27)

 
iar pentru permeabilitatea lui:

După cum se observă din (16.26), susceptibilitatea  a
diamagneticului este o mărime adimensională negativă. Valorile ei
sunt cuprinse în limitele de la 106 până la 105 , adică   1 şi

  1 , deosebindu-se foarte puţin de unitate.
Substanţele, atomii şi/sau moleculele cărora în lipsa câmpului
magnetic exterior posedă momente magnetice proprii se
numesc paramagnetici.
În calitate de exemple ale paramagneticilor servesc oxigenul,
aluminiul, platina, metalele alcaline şi alcalino-pământoase, clorura
de fier ( FeCl3 ), oxidul de azot ş.a. În lipsa câmpului magnetic
exterior, paramagneticul nu este magnetizat, întrucât momentele
magnetice proprii ale atomilor (moleculelor) datorită mişcării lor
dezordonate sunt orientate haotic şi J  0 . La introducerea
paramagneticului în câmp magnetic, în conformitate cu teorema
Larmor, vectorii momentelor magnetice ale moleculelor Pm
efectuează o mişcare de precesie în jurul vectorului inducţiei
câmpului magnetic exterior B cu viteza unghiulară a precesiei
Larmor  L . Mişcarea de precesie, împreună cu ciocnirile dintre
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atomi (molecule), conduc la un echilibru termodinamic, în care se
stabileşte o anumită orientare a momentelor magnetice preponderent
după câmpul exterior. În acest caz, vectorul de magnetizare devine





diferit de zero J  0 şi este orientat în sensul inducţiei câmpului
magnetic exterior. Deci, paramagneticul se magnetizează în sensul
câmpului magnetic exterior. Teoria clasică a paramagnetismului a
fost elaborată de către Langevin în 1905. El a demonstrat că vectorul
de magnetizare a paramagneticului depinde de parametrul
adimensional

x

Pm B
kT

(16.28)

prin intermediul relaţiei

J  n Pm L  x  ,

(16.29)

unde n este concentraţia atomilor (moleculelor), iar L  x  este
funcţia lui Langevin:

1
L  x   cth x  ,
x

(16.30)

iar cth x este cotangenta hiperbolică de x:

e x  e x
cth x  x  x .
e e
Funcţia lui Langevin este o funcţie monoton crescătoare, care tinde
spre unitate L  x   1 pentru valori mari ale parametrului x  1 .
Astfel de valori pot fi atinse la temperaturi joase în câmpuri
magnetice foarte puternice şi corespund stării paramagneticului, când
toate momentele magnetice ale atomilor (moleculelor) sunt orientate
strict după câmp.
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Creşterea de mai departe a
inducţiei câmpului magnetic nu
mai conduce la creşterea vectorului
de magnetizare, observându-se
fenomenul de saturaţie magnetică
a
paramagneticului.
Graficul
acestei funcţii este reprezentat în
Fig. 16.6
figura 16.6. În câmpuri magnetice
slabe şi temperaturi obişnuite
parametrul x  1 . În acest caz, menţinând doar primii doi termeni ai
dezvoltării în serie a funcţiei cth x  1 x  x 3  x3 45  , pentru
funcţia lui Langevin obţinem L  x   x 3 , iar pentru vectorul de
magnetizare – expresia

n Pm2 1    0
n Pm x n Pm2 B n Pm2 0
J


H
H . (16.31)
3
3kT
3kT
3kT
Comparând (16.31) cu (16.23) şi neglijând mărimea nPm2 0 3kT în
comparaţie cu unitatea, pentru susceptibilitatea magnetică a
paramagneticului izotrop situat în câmpuri slabe obţinem:
n Pm2 1    0
 n P 2  n P 2
    1  m 0   m 0 
3kT
3kT 
3kT


 

n Pm2 0
.
3kT

(16.32)

După cum se observă din (16.32), susceptibilitatea magnetică a
paramagneticului   0 . Valorile ei sunt cuprinse între 105 şi 103 .
Din (16.32) rezultă că
susceptibilitatea magnetică a paramagneticilor este invers
proporţională cu temperatura absolută.
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Această afirmaţie reprezintă legea lui Curie, descoperită în anul
1895 pe cale experimentală.
16.4. Feromagneticii
Se numesc feromagnetici substanţele
solide ce se pot afla în stare magnetizată
chiar şi în lipsa câmpului magnetic
exterior,
posedând
magnetizare
spontană. În acest sens, feromagneticii
sunt analogici seignettoelectricilor.
Reprezentanţi tipici ai feromagneticilor
sunt metalele de tranziţie: fierul,
cobaltul şi nichelul, precum şi multe
aliaje
ale
acestora.
Proprietăţi
feromagnetice la temperaturi joase au şi
unele elemente numite pământuri rare
cum ar fi gadoliniul, terbiul, disprosiul,
holmiul, erbiul şi tuliul.
Prima şi cea mai importantă
particularitate a feromagneticilor este
dependenţa neliniară a vectorului de

Fig. 16.7

Fig. 16.8

magnetizare J de intensitatea câmpului
magnetic exterior H sau a vectorului inducţiei magnetice B de H .
Calitativ aceste dependenţe sunt reprezentate în fig. 16.7 şi, respectiv,
în fig. 16.8. Aici se presupune că în starea iniţială feromagneticul nu
este magnetizat. La creşterea intensităţii H a câmpului magnetic
exterior vectorul de magnetizare J la început creşte rapid, apoi
devine practic constant: J  J s , având loc fenomenul de saturaţie
magnetică (curba dependenţei J  J  H  trece într-o dreaptă





orizontală) (fig. 16.7). Inducţia magnetică B  0 H  J , de
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asemenea, creşte rapid odată cu creşterea intensităţii câmpului exterior





H . În starea de saturaţie B  0 H  J s  0 H  const. , deci

curba B = B(H) trece într-o dreaptă (fig.16.8). Trebuie de remarcat
că din cauza dependenţelor neliniare dintre J şi H , precum şi dintre
B şi H pentru feromagnetici susceptibilitatea magnetică  şi
permeabilitatea magnetică  nu mai sunt mărimi constante, ci nişte
funcţii de H. Aceste funcţii la început cresc odată cu creşterea
intensităţii câmpului H, ating valori maxime, apoi scad şi la atingerea
stării de saturaţie  tinde la valoarea 1, iar  - la valoarea   0 (fig.
16.9). Valorile maxime ale permeabilităţii magnetice  pentru
majoritatea
feromagneticilor
la
temperaturi obişnuite sunt de ordinul
sutelor şi miilor, iar pentru unele aliaje
pregătite special - chiar şi de ordinul
milioanelor.
A
doua
particularitate
a
feromagneticilor
este
caracterul
neunivoc al dependenţelor J de H şi
Fig. 16.9
B de H , dependenţe determinate de
istoria precedentă a magnetizării feromagneticului. Acest fenomen se
numeşte histerezis magnetic. Magnetizăm un feromagnetic, aflat
iniţial în stare nemagnetizată, mărind intensitatea câmpului magnetic
exterior H de la zero până la o oarecare valoare H1. Dependenţa

J  J  H  va fi reprezentată de curba OA1 (fig. 16.10). Dacă vom

micşora acum H de la valoarea +H1 până la  H1 , atunci curba de
magnetizare, după cum arată experimentul, nu va urma calea veche
A1O, ci va trece mai sus, pe calea A1D1E1 . La variaţia lui H de la  H1
până la +H1, curba de magnetizare va trece mai jos, întorcându-se în
punctul A1. Se obţine astfel curba închisă A1D1E1F1 A1 numită buclă
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de histerezis. Dacă magnetizarea iniţială după porţiunea de curbă
OA1 se realizează până la saturaţie, adică se aduce până în punctul A,
atunci se obţine cea mai mare buclă ADEFA (fig. 16.10). Din ea se
observă că valoarea vectorului de magnetizare J pentru H  0 este
diferită de zero, având valoarea reprezentată prin segmentul OD.
Această valoare se numeşte magnetizare remanentă. Ea face
posibilă existenţa magneţilor
permanenţi. Pentru a demagnetiza
feromagneticul trebuie să aducem
curba de magnetizare până în
punctul C sau C . Acestor puncte
le
corespunde
intensitatea
câmpului exterior H C  OC
numită forţă coercitivă a
Fig. 16.10
feromagneticului.
Valorile
magnetizării remanente şi forţei
coercitive variază în limite largi pentru diferiţi feromagnetici.
Materialele cu forţe coercitive mari au bucle de histerezis largi şi se
utilizează la confecţionarea magneţilor permanenţi, iar materialele cu
forţe coercitive mici au bucle înguste şi se utilizează la
confecţionarea miezurilor transformatoarelor. Particularităţile
curbelor de magnetizare se utilizează în practică la demagnetizarea
feromagneticilor. Feromagneticul magnetizat se situează în interiorul
unei bobine prin care circulă un curent alternativ. Micşorând lent
amplitudinea curentului, feromagneticul este supus unui proces ciclic
de remagnetizare după bucle din ce în ce mai mici până la atingerea
punctului O, unde magnetizarea lipseşte.
A treia particularitate caracteristică a feromagneticilor constă în
faptul că pentru fiecare feromagnetic există o anumită temperatură
T  TC numită temperatură sau punct Curie, la trecerea prin care
substanţa feromagneticului realizează o transformare de fază.
Substanţa este feromagnetic doar mai jos de punctul Curie. Mai sus
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de punctul Curie substanţa devine paramagnetic. În acest caz în
vecinătatea punctului Curie susceptibilitatea magnetică se supune
legii Curie-Weiss:



C
,
T  TC

(16.33)

unde C este o constantă dependentă de natura substanţei
feromagnetice.
Teoria cantitativă a feromagneticilor a fost elaborată de către
fizicianul francez Pierre-Ernest Weiss (1865-1940) în 1907. Weiss
a presupus că atomii feromagneticului, ca şi atomii paramagneticului,
au momente magnetice şi interacţionează între ei cu forţe ce depind
de unghiul dintre aceste momente magnetice. Forţele menţionate tind
să orienteze paralel momentele magnetice ale atomilor vecini paralel.
Ca rezultat al orientării momentelor magnetice ale atomilor într-un
anumit sens se realizează magnetizarea feromagneticului. În teoria
lui Weiss forţele de interacţiune dintre atomi se reduc la forţele de
interacţiune dintre aceştia şi un câmp magnetic "efectiv" ce
orientează atomii feromagneticului. Câmpul efectiv este constituit
din câmpul macroscopic exterior cu intensitatea H şi un câmp
magnetic ipotetic molecular, intensitatea căruia conform ipotezei lui
Weiss, este proporţională cu vectorul de magnetizare. Astfel, inducţia
câmpului magnetic efectiv





Bef  0 H  bJ ,

(16.34)

unde b este o constantă numită constanta lui Weiss ce caracterizează
proprietăţile feromagneticului concret. Acum devine clar că vectorul
de magnetizare J poate fi calculat cu ajutorul formulelor (16.28) şi
(16.29) din teoria lui Langevin, dacă în acestea se înlocuieşte B prin
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Bef. Observând că mărimea nPm reprezintă valoarea vectorului de
magnetizare la saturaţie, adică n Pm  J s , obţinem:

J  Js L  x ,

x

Pm B Pm Bef Pm 0  H  bJ 
.


kT
kT
kT

Exprimând din ultima ecuaţie J, obţinem sistemul de ecuaţii

 J  JsL  x,

kTn
H

J   J b x  b .
0 s


(16.35)

Acest sistem de ecuaţii poate fi analizat grafic, depunând pe axa
absciselor mărimea x, iar pe cea a ordonatelor - valoarea vectorului
de magnetizare J (fig. 16.11). Prima
ecuaţie se reprezintă prin graficul
funcţiei lui Langevin OL0L, iar cea de a
doua - prin dreapta EL, care intersectează
axa verticală în punctul E, având
ordonata OE   H b .
Presupunem că panta dreptei EL este
mai mică decât panta graficului funcţiei
lui Langevin în origine (panta tangentei
la graficului funcţiei lui Langevin în

Fig. 16.11

origine), adică kTn  0 J sb   J s  dL dx  x 0 sau T  TC , unde
TC 

0 J s2b  dL 

 
kn  dx  x 0

întrucât
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0 J s2b
3kn

,

(16.36)

dL
1
 1  cth 2 x  2 ,
dx
x
iar panta graficului funcţiei lui Langevin în origine:

  1 x 2 1  1
1
 dL 

2
1        .
   lim
1  cth x  2   lim
x  x0   x 3  x 2  3
 dx  x 0 x0 
În acest caz vectorul de magnetizare J va fi egal cu ordonata punctului
L în care dreapta EL va intersecta graficul funcţiei lui Langevin. Dacă
vom micşora intensitatea H a câmpului magnetic exterior, atunci
punctul E se va deplasa spre poziţia O, iar punctul L se va deplasa
spre poziţia L0. Când H  0 , vectorul de magnetizare va fi egal cu
ordonata punctului L0, feromagneticul rămânând magnetizat.
Este de remarcat că, chiar dacă feromagneticul nu s-a aflat
anticipat în câmp magnetic, acesta trebuie să fie magnetizat, întrucât
interacţiunea ipotetică dintre atomi introdusă de Weiss conduce la
orientarea preponderentă a momentelor magnetice ale atomilor în
unul şi acelaşi sens. Această orientare apare după ce în urma
fluctuaţiilor câţiva atomi se orientează spontan într-un anumit sens.
Mai departe apare câmpul lui Weiss care impune şi celorlalţi atomi
aceeaşi orientare. Orientarea nu este totală, fiind împiedicată de
mişcarea termică. Existenţa feromagneticilor nemagnetizaţi se
explică prin faptul demonstrat şi experimental că magnetizarea
spontană nu apare în întregul volum al feromagneticului, ci numai în
anumite domenii mici. Momentele magnetice ale domeniilor sunt
orientate haotic, iar suma lor vectorială pentru un feromagnetic
nemagnetizat este egală cu zero.
Presupunem acum că panta dreptei EL este mai mare decât panta
graficului funcţiei lui Langevin în originea de coordonate. Aceasta va
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fi pentru temperaturi T  TC . În lipsa câmpului magnetic exterior
( H  0 ) dreapta EL va lua poziţia OA, adică va intersecta graficul
funcţiei lui Langevin numai în origine, unde vectorul de magnetizare
este egal cu zero. În acest caz, magnetizarea spontană nu se produce,
ea fiind anulată de mişcarea termică. Magnetizarea se poate produce
numai în prezenţa câmpului magnetic exterior, când dreapta EL ia
poziţia ED şi intersectează graficul funcţiei lui Langevin în punctul
L1, ordonata acestuia fiind egală cu valoarea vectorului de
magnetizare. Experienţa arată că această ordonată OE   H b este
mică şi, de aceea, mică este şi porţiunea EL1 a graficului funcţiei lui
Langevin. Înlocuind această porţiune a graficului cu un segment de
dreaptă, funcţia lui Langevin se poate reprezenta ca
L  x    dL dx  x 0 x  x 3 . Astfel, în acest caz sistemul de ecuaţii

(16.35) capătă aspectul:

x

J  Js ,

3

 J  kTn x  H .
0 J s b
b


(16.37)

Exprimând x din a doua ecuaţie

x

0 J s
kTn

 H  bJ 

si substituind-o în prima, ţinându-se seama de (16.36), obţinem

J

0 J s2
 J 2 b 
3kTn 1  s 0 
3kTn 


H
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C
H H ,
T  TC

(16.38)

unde C  0 J s2  3kn  este o constantă ce caracterizează materialul,
iar  se exprimă prin formula (16.33) (legea lui Curie-Weiss). Astfel,
conform relaţiei (17.38), valoarea vectorului de magnetizare este
proporţională intensităţii câmpului magnetic exterior H, ceea ce
însemnă că la temperaturi T  TC feromagneticul se transformă în
paramagnetic. Astfel, teoria lui Weiss explică cele mai importante
proprietăţi ale feromagneticilor cum sunt magnetizarea spontană,
existenţa temperaturii Curie şi legea lui Curie-Weiss.
Teoria modernă a feromagnetismului a fost elaborată de către
Heisenberg în 1927. În această teorie ca şi în teoria clasică se aplică
legea lui Coulomb pentru descrierea interacţiunii dintre electroni şi
nucleele atomice ale feromagneticului, dar mişcarea electronilor se
cercetează în baza ecuaţiilor mecanicii cuantice. Rezultatul ce se
obţine coincide cu cel din teoria clasică cu condiţia ca în teoria clasică
pe lângă forţele coulombiene să se introducă nişte forţe adăugătoare
de interacţiune dintre electroni. Aceste forţe adăugătore ce trebuie
introduse în teoria clasică pentru a o aduce în concordanţă cu teoria
cuantică se numesc forţe de schimb. Forţele de schimb nu au nici o
interpretare clasică, acestea având natură cuantică. Acestea au o rază
de acţiune foarte mică, de ordinul distanţelor dintre atomi. În anumite
condiţii legate de structura electronică a atomilor, structura reţelei
cristaline ş.a., forţele de schimb tind să orienteze paralel spinii
electronilor atomilor vecini. Prin aceasta se explică magnetizarea
spontană a feromagneticului. Interacţiunea de schimb, după cum
arată calculele, poate fi luată în seamă în teoria clasică prin
introducerea unui câmp echivalent molecular cu intensitatea
proporţională vectorului de magnetizare, adică H echiv  bJ , ceea ce a
şi făcut, de fapt, Weiss. Astfel, teoria lui Weiss capătă o adevărată
fundamentare fizică în teoria cuantică.
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17. Inducția electromagnetică
17.1. Experiențele lui Faraday. Legea fundamentală a
inducției electromagnetice. Regula lui Lenz.
Curenții Foucault
Descoperirea de către Oersted în anul 1820 a acțiunii magnetice a
curentului electric a determinat două direcții de cercetare în vederea
utilizării practice a acesteia. Prima dintre ele aparține fizicienilor
francezi Biot și Savart, care au stabilit metoda de calcul a inducției
câmpului magnetic creat de un curent de orice formă (vezi paragraful
15.2). A doua direcție de cercetare aparține fizicianului englez
Michael Faraday (1791–1867). Raționamentele lui Faraday constau
în următoarele. Întrucât cu ajutorul curentului electric se poate
obține câmp magnetic, trebuie să existe și fenomenul invers obținerea curentului electric cu ajutorul câmpului magnetic.
Problema obținerii curentului electric cu ajutorul câmpului
magnetic a fost rezolvată de către Faraday în 1831 după 10 ani de
cercetări. Multiplele experimente efectuate de Faraday, în urma
cărora a descoperit fenomenul acțiunii electrice a câmpului magnetic,
se împart în trei grupuri.
1. Pe un miez din material
neferomagnetic se înfășoară două bobine
din sârmă de cupru b1 și b2 . Prima bobină
se conectează la o sursă de curent printrun întrerupător K, iar a doua - la un
galvanometru G (fig. 17.1). Dacă în
circuitul bobinei b1 intensitatea curentului se
menține constantă, atunci galvanometrul
nu indică prezența vreounui curent în
Fig. 17.1
circuitul bobinei b2 . Însă, la conectarea
sau deconectarea sursei 1 din circuitul bobinei b1 , galvanometrul
din circuitul bobinei b2 indică un curent de intensitate mică și de
scurtă durată, având sensuri inverse la conectarea sursei și la
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deconectarea ei din circuit. Acest curent a căpătat denumirea de curent
de inducție, iar fenomenul apariției acestuia – inducție
electromagnetică. Înlocuind întrerupătorul K cu un reostat,
fenomenul inducției electromagnetice se observă și în cazul creșterii
sau descreșterii curentului din circuitul bobinei b1 .
2. Din experiențele precedente se pot face
două supoziții: a) apariția curentului de
inducție în circuitul bobinei b2 este cauzată de
variația intensității curentului în circuitul
bobinei b1 ; b) apariția curentului de inducție
în circuitul bobinei b2 este cauzată de variația
câmpului magnetic al curentului din circuitul
bobinei b1 . Pentru a stabili care din aceste
supoziții este corectă vom înlătura miezul M
Fig. 17.2
al bobinelor și întrerupătorul K din circuitul
bobinei b1 (fig. 17.2). Se observă că la
îndepărtarea bobinei b1 de bobina b2 sau a bobinei b2 de bobina b1
galvanometrul din circuitul bobinei b2 înregistrează un curent de
inducție I 2 . Sensul acestuia se schimbă în opus la apropierea
bobinelor. Acest rezultat demonstrează că este veridică supoziția a
doua, adică apariția curentului de inducție în circuitul bobinei b2 este
cauzată de variația câmpului magnetic al
curentului din circuitul bobinei b1 , întrucât
intensitatea curentului în bobina b1 nu mai
variază.
3. Pentru a ne convinge definitiv că anume
această ipoteză este corectă, înlocuim bobina b1 cu
un magnet permanent sub formă de bară (fig. 17.3).
Se observă că la deplasarea magnetului de-a lungul
axei bobinei b2 , în circuitul ei apare un curent de
Fig. 17.3
inducție.
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Din experiențele de genul celor descrise mai sus Faraday a tras
concluzia:
cauza apariției curentului de inducție într-un circuit conductor
închis este variația câmpului magnetic ce străbate acest circuit.
Este cunoscut că orice curent, inclusiv cel de inducție, poate să
apară numai datorită acțiunii unor forţe extraelectrice (vezi
paragraful 14.1). Apare întrebarea: care este forța de natură
neelectrică (extraelectrică) ce conduce la apariția curentului de
inducție? Pentru a răspunde la această întrebare considerăm mai întâi
cazul cel mai simplu, când o punte
conductoare CE se poate deplasa
pe două conductoare paralele AC și
DE, capetele A și D ale cărora sunt
conectate între ele, sistemul fiind
situat într-un câmp magnetic
perpendicular planului figurii (fig.
17.4). La mișcarea punții spre
Fig. 17.4
dreapta cu viteza v , atât electronii
liberi, cât și ionii pozitivi din ea se
vor mișca cu aceeași viteză. Asupra fiecărei sarcini q în mișcare
acționează forța magnetică Fm  e v B  orientată spre capătul C al
punții pentru sarcinile pozitive și spre capătul E pentru cele negative
(fig. 17.4) (vezi regula mâinii drepte sau stângi). Ionii pozitivi, fiind
legați în rețeaua cristalină, nu se vor putea mișca, pe când electronii
liberi vor începe să se miște prin punte spre capătul E , dând naștere
unui curent orientat spre capătul C al punții. Acesta și este curentul
de inducție. Sarcinile separate de forța magnetică vor excita curent
electric și în celelalte porțiuni ale conturului ADEC. În figura 17.4
acești curenți sunt reprezentați prin săgeți continue. Astfel, forța
magnetică Fm  e v B  joacă rolul forței extraelectrice care dă
naștere curentului de inducție. Conform definiției intensitatea
câmpului forțelor extraelectrice este Eex  Fm e  v B  , fiind
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orientată de la capătul E al punții spre capătul C (fig. 17.4). T.e.m.
creată de acest câmp, numit şi câmp electric indus, se numește t.e.m.
de inducție. Intensitatea câmpului electric indus Eindus  Eex  v B 
. Conform (14.12), în cazul examinat pentru t.e.m. de inducție avem
2



 



E

E

1 i   Eex dl   Eex dl   v B  dl cos  
1

C

C

 
 vB sin    dl  vBl ,
 20
l

unde l este lungimea punții. Aici integrala curbilinie se calculează de
la capătul punții C spre capătul E, întrucât potențialul capătului C este
mai mare decât cel al capătului E. Acest sens corespunde sensului
parcurgerii conturului ADEC (indicat în figura 17.4 cu săgeți
punctate) determinat de sensul mișcării mânerului burghiului cu filet
de dreapta ce avansează în sensul vectorului B . Observând că
produsul vl constituie creșterea ariei conturului ADEC în unitatea de
timp, devine clar că vBl reprezintă viteza variației fluxului magnetic
prin suprafața mărginită de conturul ADEC: vBl  d m dt . Astfel,

1i  

d m
.
dt

(17.1)

Rezultatul (17.1) rămâne valabil și în cazul când inducția B a
câmpului magnetic omogen este orientată sub orice unghi faţă de
planul conturului ADEC . Într-adevăr, descompunând vectorul B în
două componente,

B  Bn  Bt , unde

Bn

este componenta

perpendiculară planului conturului, iar Bt - componenta tangentă la
acest plan, observăm că Bt introduce în intensitatea câmpului forțelor
v Bt  , care însă se anulează:


v Bt   vBt sin 0  0 sau v Bt   vBt sin   0 . Astfel, curentul de

extraelectrice

termenul
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inducție este determinat numai de componenta normală Bn și, prin
urmare, t.e.m. de inducție se exprimă prin aceeași formulă (17.1).
Formula (17.1) poate fi generalizată și pentru un contur
conductor închis de orice formă ce efectuează o mișcare arbitrară
într-un câmp magnetic staționar și neomogen. Pentru aceasta trebuie
să divizăm imaginar conturul în elemente infinit mici și să analizăm
mișcarea fiecăruia din ele. La o deplasare mică a fiecărui element,
câmpul în care acesta se mișcă poate fi considerat omogen. De aceea,
t.e.m. care acționează între capetele elementului poate fi exprimată
prin formula (17.1). Sumând expresiile de tipul (17.1) scrise pentru
toate elementele, vom obține din nou o expresie de același tip, în care
1 i va exprima t.e.m. totală ce acționează în conturul închis, iar
d  m dt – viteza variației fluxului magnetic prin orice suprafață
mărginită de conturul conductor, adică viteza variației fluxului
magnetic total al conturului în cauză:

1i  

d
.
dt

(17.2)

Astfel,
tensiunea electromotoare de inducție ce apare în orice contur
conductor închis este egală numeric cu viteza variației fluxului
magnetic prin suprafața mărginită de conturul conductor luată
cu semnul opus.
Aceasta este legea fundamentală a inducției electromagnetice
numită și legea lui Faraday.
După cum a arătat pentru prima dată fizicianul german Hermann
Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821–1894), legea lui Faraday
este o consecință a legii conservării energiei. Urmând raționamentele
lui Helmholtz, considerăm o buclă conductoare, în care este conectat
un element galvanic cu t.e.m. 1 . Fie că bucla se mișcă într-un câmp
magnetic omogen sau neomogen. În conformitate cu formula (15.44, a)
în timpul dt forțele electromagnetice efectuează asupra buclei lucrul
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Id . În afară de aceasta, în timpul dt în buclă se degajă cantitatea
de căldură I 2 Rdt . Conform legii conservării energiei, suma acestor
mărimi trebuie să fie egală cu lucrul efectuat de curentul electric
generat de elementul galvanic 1Idt : Id   I 2 Rdt  1Idt . De aici
se obține:

I

1  d  dt
.
R

(17.3)

Astfel, în bucla mobilă curentul este determinat nu numai de t.e.m. a
elementului galvanic, ci și de termenul d  dt . Acesta și este t.e.m.
de inducție.
Legea lui Faraday poate fi obținută și fără a conecta în circuitul
buclei elementul galvanic. În acest caz, forțele externe care provoacă
deplasarea buclei, în timpul dt efectuează un lucru egal cu cel al
curentului de inducție în conductor 1 i Ii dt . Pe de altă parte, acest
lucru trebuie să fie egal cu lucrul forțelor electromagnetice luat cu
semnul opus, adică  Ii d  : 1i Ii dt   Ii d  . De aici rezultă din nou
legea fundamentală a inducției electromagnetice (17.2). Trebuie,
însă, să remarcăm că în aceste raționamente am presupus că în buclă
apare curent de inducție, presupunere de care nu a fost nevoie în
raționamentele lui Helmholtz. Astfel, raționamentele lui Helmholtz
permit prezicerea fenomenului inducției electromagnetice și
obținerea legii lui Faraday, reieșind din legea conservării energiei.
Cu formula (17.2) se poate determina nu numai mărimea, ci și
sensul curentului de inducție.
Vom analiza mai detaliat acest
aspect al legii lui Faraday. Pentru
aceasta considerăm un contur
conductor închis plasat într-un
câmp magnetic perpendicular pe
planul conturului și orientat în
sensul de la cititor (fig. 17.5).
Fig. 17.5
Definim sensul parcurgerii
conturului după sensul mișcării
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mânerului burghiului cu filet de dreapta când acesta avansează în
sensul vectorului inducției câmpului magnetic B . În figura 17.5 acest
sens este indicat cu săgeți. Fie că fluxul magnetic prin suprafața
mărginită de contur creşte, adică d  dt  0 . Conform formulei
(17.2), t.e.m. de inducție 1 i va fi negativă, de aceea curentul de
inducție va fi orientat în sens opus sensului de parcurgere (fig. 17.5, a).
Acest curent va slăbi câmpul magnetic exterior și, deci, se va
împotrivi creșterii fluxului magnetic. Fie că fluxul magnetic
descrește, adică d  dt  0 . În acest caz t.e.m. de inducție 1 i va fi
pozitivă și curentul de inducție va fi orientat în sensul parcurgerii
conturului (fig. 17.5, b). Acest curent va amplifica câmpul magnetic
exterior și va împiedica micșorarea fluxului magnetic. Astfel,
curentul de inducție întotdeauna are un astfel de sens, încât să
diminueze acțiunea variației fluxului magnetic (cauzei) ce dă
naștere acestui curent.
Această regulă a fost stabilită pentru prima dată de către Lenz
(1804–1865) și de aceea se numește regula lui Lenz. Intensitatea
curentului de inducție poate fi determinată utilizând legea lui Ohm,
dacă se cunoaște rezistența electrică R a conturului conductor:

Ii 

1i
1 d

.
R
R dt

(17.4)

Știind intensitatea curentului, se poate afla și sarcina q transportată
prin secțiunea conductorului într-un anumit interval de timp t la
variația fluxului total de la valoarea 1 la  2 :
dq
d
 I i  dq  I i dt  

dt
R


  2
1 2
 q    d  1
.
R 1
R
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Din (17.5) rezultă că mărimea sarcinii transportate nu depinde de
intervalul de timp în care a avut loc variația fluxului total, ci numai
de mărimea acestei variații și de valoarea rezistenței conturului
conductor.
Curenți de inducție pot apărea nu numai în contururi conductoare
constituite din conductoare de dimensiuni transversale mici, ci și în
conductoare masive, având dimensiuni geometrice mari, care nu au
nevoie să fie conectate în circuite electrice închise. Circuitul electric
se formează în interiorul acestor conductoare. Curenții de inducție ce
apar în interiorul conductoarelor masive la mișcarea lor în câmpuri
magnetice staționare sau la plasarea lor în câmpuri magnetice
variabile se numesc curenți turbionari. Deseori însă ei mai sunt
numiți și curenți Foucault, în cinstea fizicianului francez JeanBernard-Léon Foucault (1819–1868). Intensitatea curenților Foucault
poate atinge valori foarte mari, întrucât rezistența electrică a
conductoarelor de dimensiuni mari este mică (vezi (17.4)). Dar, cu
cât este mai mare intensitatea curentului, cu atât mai multă căldură se
va degaja în conductor. Din această cauză conductoarele masive
situate în câmpuri magnetice variabile de frecvență înaltă se încălzesc
puternic. Acest fenomen se utilizează la topirea metalelor în
cuptoarele electrice.
După cum am menționat mai devreme, la mișcarea unui contur
conductor prin apropierea unui magnet permanent aflat în repaus în
contur apare un curent de inducție. Dar ce se va întâmpla dacă
conturul va fi lăsat în repaus, iar magnetul se va pune în mișcare?
Întrucât repausul și mișcarea sunt relative, apariția curentului de
inducție trebuie să depindă numai de mișcarea relativă a conturului și
magnetului. De aici rezultă că la mișcarea magnetului trebuie să se
inducă în contur același curent ca și la mișcarea corespunzătoare a
conturului în raport cu magnetul. Această concluzie se confirmă în
experiențele lui Faraday din grupul 3 (fig. 17.3), dar și în alte
experiențe. Mai mult decât atât, după cum arată experiența, în contur
se poate obține curent de inducție și fără utilizarea unui magnet în
mișcare. Este suficient ca suprafața mărginită de conturul conductor
să fie străbătută de un câmp magnetic variabil. În acest caz, variază
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fluxul magnetic care străbate conturul și conform (17.2) în el apare
un curent de inducție. Astfel, curenți de inducție pot să apară și în
contururi conductoare aflate în repaus. Factorul determinant pentru
apariția curentului de inducție este variația fluxului magnetic prin
suprafața mărginită de conturul conductor și nicidecum de modul prin
care acesta variază.
Dacă apariția t.e.m. de inducție în conductoarele mobile se
explică prin acțiunea forței magnetice asupra purtătorilor de curent
din conturul conductor, atunci apariția acesteia în contururi imobile
aflate în câmpuri magnetice variabile nu mai poate fi explicată prin
acțiunea forței magnetice, întrucât ea nu acționează asupra
purtătorilor aflați în repaus. Această dificultate în explicarea
fenomenului inducției electromagnetice a fost depășită numai printro altfel de tratare a fenomenului, care îi aparține fizicianului englez
James Clerk Maxwell (1831–1879). Conform experimentelor lui
Faraday, esența inducției electromagnetice constă în inducerea unui
curent electric într-un contur conductor închis. Conform teoriei lui
Maxwell, esența acestui fenomen constă în inducerea unui câmp
electric care poate să se observe și în absența conductoarelor. Apariția
curentului de inducție într-un contur conductor închis este numai una
din manifestările câmpului electric apărut ca rezultat al variației
câmpului magnetic. Acest câmp electric poate să realizeze și alte
acțiuni, cum ar fi polarizarea unui dielectric, provocarea străpungerii
unui condensator, accelerarea sau frânarea particulelor încărcate etc.
Conform concepției lui Maxwell:
orice variație a câmpului magnetic induce în spațiul înconjurător
un câmp electric nepotențial cu intensitatea E .
Dacă în acest câmp se află în repaus un contur conductor închis
fără să fie deformat, atunci în acesta se va induce o tensiune
electromotoare de inducție, care conform definiției este egală cu
circulația vectorului intensității câmpului electric nepotențial de-a
lungul acestui contur (vezi (14.13)):
203

1i 

  Edl  .

(17.6)

 m
,
t

(17.7)

L 

Pe de altă parte, conform (17.1)

1i  

unde semnul derivatei totale d  m dt din (17.1) a fost înlocuit prin
semnul derivatei parțiale  m t pentru a sublinia faptul că se
consideră un contur ce nu se mișcă și nu se deformează, adică faptul
că fluxul  m prin suprafața mărginită de acest contur poate să
varieze numai datorită variației inducției câmpului magnetic B . Însă,
conform (15.40):

m 

  BdS  .

S 

De aceea,
 B 
 m 

BdS   
dS 

t
t  S 

 S   t





și
 B 
1i    
dS  ,

 S   t

sau ținând seama de (17.6), obținem definitiv:
 B



  Edl      t  dS  .

L



(17.8)

S 

Această formulă exprimă legea fundamentală a inducției
electromagnetice sub formă integrală în concepția lui Maxwell:
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Circulația vectorului intensității câmpului electric turbionar
indus de câmpul magnetic variabil de-a lungul unui contur
conductor aflat în acest câmp magnetic este egală cu fluxul
vectorului B t prin suprafața mărginită de acest contur.
Forma diferențială a acestei legi poate fi obținută trecând în partea
stângă a ecuației (17.8) de la integrala curbilinie de-a lungul
conturului conductor închis L la integrala după suprafața S
mărginită de acest contur, utilizând teorema lui Stokes (15.37):

  Edl    rot E dS .

L 

S 

Substituind această relație în (17.8), obținem forma diferențială a
acestei legi:

rot E  

B
.
t

(17.9)

17.2. Fenomenul de autoinducție. Inductanța. Curenții
la conectarea și deconectarea circuitelor
Fenomenul de autoinducție este
un caz particular al inducției
electromagnetice care constă în
apariția în orice contur conductor
închis parcurs de curent a unei
t.e.m. de inducție datorită variației
curentului în acest contur.
Vom analiza mai detaliat acest
Fig. 17.6
fenomen. Fie un contur conductor
închis parcurs de un curent continuu cu intensitatea I (fig. 17.6).
Conform legii lui Biot și Savart, acest curent creează un câmp
magnetic cu inducția B I . Notăm cu  ai fluxul magnetic ce
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străbate conturul conductor, care are sensul unui flux magnetic total
numit și flux total de autoinducție al conturului. Întrucât B I și

 ai 

  B  dS  , rezultă că 

S 

I , adică

ai

 ai  LI ,

(17.10)

unde L este un coeficient de proporționalitate care se obține în urma
integrării după suprafața S mărginită de conturul conductor și se
numește inductanță a conturului conductor.
Unitatea de inductanță în SI a fost numită henry (H) în cinstea
fizicianului american Joseph Henry (1797 – 1878) care a descoperit
fenomenul de autoinducție.
1H  1

Wb
.
A

Întrucât coeficientul de proporționalitate în dependența B I și
valoarea integralei la calcularea fluxului magnetic total de
autoinducție depind de forma și dimensiunile conductorului, precum
și de proprietățile mediului în care acesta se află, rezultă că inductanța
conturului, de asemenea, depinde de acești parametri. Dacă
intensitatea curentului din contur variază, atunci variază și fluxul
 ai , ceea ce conform legii inducției electromagnetice (17.2) conduce
la apariția în contur a unei t.e.m. de inducție, care a căpătat denumirea
de t.e.m. de autoinducție:
1 ai  

d  ai
.
dt

(17.11)

Se pot realiza două situații:
1. Inductanța conturului nu depinde de intensitatea curentului
din circuit, adică L  const . Această situație are loc în cazul când
conturul conductor nu se deformează pe parcursul timpului, iar
mediul în care se află nu este feromagnetic. Substituind (17.10) în
(17.11), obținem:
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1 ai   L

dI
.
dt

(17.12)

2. Inductanța conturului depinde de intensitatea curentului din
circuit, adică L  const . Această situație se realizează când conturul
conductor se deformează pe parcursul timpului şi/sau mediul în care
el se află este feromagnetic. Dar, și în acest caz t.e.m. de autoinducție
poate fi reprezentată în forma (17.12). Într-adevăr, considerând  ai
ca funcție de I , obținem
1 ai  

d  ai
d  ai dI
dI
,

  Ld
dt
dI dt
dt

(17.13)

unde mărimea Ld  d  ai dI și se numește inductanță dinamică.
În calitate de exemplu vom calcula inductanța unui solenoid lung
de lungime l , cu N spire și aria secțiunii transversale S . Inducția
câmpului magnetic în interiorul solenoidului conform (15.24) și
(15.39) este B  0 nI , unde n  N l este numărul de spire pe
unitatea de lungime, adică densitatea liniară a spirelor, iar I este
intensitatea curentului care circulă prin solenoid. Fluxul magnetic
total de autoinducție al solenoidului (vezi (15.41)) este
 ai  N  m  NBS  0 NnIS 

0 NnISl
l

 0 n 2VI , (17.14)

unde V  lS este volumul solenoidului, adică volumul spațiului în
care este concentrat câmpul magnetic. Comparând (17.14) cu
(17.10), pentru inductanța solenoidului obținem:
L  0 n2V .

(17.15)

În cazul când in interiorul solenoidului se conține un miez din
substanță magnetică, inductanța solenoidului devine
L  0 n2V ,

unde  este permitivitatea magnetică a miezului.
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(17.15,a)

Vom analiza acum sensul curentului de autoinducție I ai . Pentru
aceasta, utilizând regula burghiului cu filet de dreapta, indicăm sensul
pozitiv al parcurgerii conturului, care coincide cu sensul curentului
din conturul conductor (fig. 17.6). Dacă intensitatea curentului din
contur I crește ( dI dt  0 ), atunci conform (17.12), t.e.m. de
autoinducție este negativă ( 1 ai  0 ). Astfel, curentul de autoinducție
I ai este orientat în sens opus celui de parcurgere (fig. 17.6,a), deci în sens
opus curentului I din circuit, diminuându-l, adică împotrivindu-se
creșterii lui. Dacă intensitatea curentului din contur I descrește
( dI dt  0 ), atunci conform (17.12), t.e.m. de autoinducție este pozitivă
( 1 ai  0 ). Din această cauză, curentul de autoinducție I ai este orientat
în sensul de parcurgere a conturului (fig. 17.6, b), adică în sensul
curentului I din circuit, amplificându-l, deci împotrivindu-se
descreșterii acestuia.
Așadar,
curentul de autoinducție are întotdeauna un astfel de sens, încât
diminuează variația curentului din circuit.
Acest fapt conduce la anumite legități de creștere a curentului în
circuitele electrice la conectarea sursei și de descreștere a acestuia la
deconectarea ei din circuit. Vom analiza mai detaliat influenţa
inductanței circuitelor electrice în aceste procese.
1. Conectarea sursei. Fie un circuit electric constituit dintr-o
sursă cu t.e.m. 1 , o bobină și un rezistor (fig. 17.7). Notăm cu L
inductanța totală a circuitului, iar cu
R – rezistența lui totală. La
conectarea
sursei
cu
ajutorul
întrerupătorului
intensitatea
curentului nu atinge imediat valoarea
I  1 R determinată de legea lui
Ohm, ci creste lent de la 0 până la
Fig. 17.7
această valoare. Acest fenomen este
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legat de apariția în circuit a curentului de autoinducție I ai orientat
conform regulii lui Lenz în sens opus sensului curentului din circuit
I , împiedicându-l să crească brusc. Curentul de autoinducție este
cauzat de t.e.m. de autoinducție 1 ai   L dI dt . Intensitatea
curentului rezultant este determinată de legea lui Ohm:
I

1  1 ai 1  L dI dt
.

R
R

(17.16)

De aici rezultă că

L

d  1  IR 
dI
R
 1  IR 
  dt 
dt
1  IR
L

ln  1  IR   

R
 t
R
t  ln C  1  IR  Ce L ,
L

unde C este o constantă de
integrare şi se determină din
I t 0  0 :
condițiile
inițiale:

C  1 . Astfel, legea creșterii
curentului în circuit la conectarea
lui la o sursă de curent are aspectul
(fig. 17.8):
I

R
 t 
1
L
1

e

.
R


Fig. 17.8
(17.17)

Astfel, dacă raportul R L este mai mare ( L este mic), atunci
curentul atinge mai rapid valoarea sa maximă I max  1 R . Cu cât
raportul R L este mai mic ( L este mai mare), cu atât este mai
lentă creșterea curentului până la valoarea sa maximă I max  1 R
(fig. 17.8).
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2. Deconectarea sursei. Vom
analiza acum deconectarea sursei de
curent de la circuitul electric. Acest
circuit nu trebuie să se întrerupă la
deconectarea sursei (fig. 17.9). În
starea inițială, când sursa nu este
deconectată, curentul din circuit se
divizează în nodul D în curentul prin
Fig. 17.9
bobina cu inductanța L și rezistența
RL , având intensitatea I L  1 RL , și curentul prin rezistor, având
intensitatea I R  1 R BC . După deconectarea sursei rămâne numai
circuitul ABCD . La micșorarea curentului I L din bobină, conform
legii inducției electromagnetice, în circuitul ABCD apare un curent
de autoinducție I ai care are același sens ca și curentul I L înainte de
deconectarea sursei. Curentul I ai este indicat în figura 17.9 cu săgeți
întrerupte. Notând cu R rezistența circuitului ABCD , iar cu I
intensitatea curentului rezultant, în conformitate cu legea lui Ohm
pentru acest circuit, obținem
R
 t
1 ai
 L dI dt
dI
R
I
 I

  dt  I  Ce L ,
R
R
I
L

unde C este o constantă de integrare,
care poate fi determinată din
condițiile inițiale: I t 0  I L . Astfel,
se obține

I  I Le

R
 t
L

,

(17.18)

lege care arată o descreștere
Fig. 17.10
exponențială a intensității curentului
în circuitul ABCD (fig.17.10). Dacă raportul R/L este mai mare (L
este mic), atunci curentul dispare mai rapid. Cu cât raportul R/L este
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mai mic (L este mai mare) cu atât mai lentă este descreșterea
curentului până la zero (fig. 17.10).
17.3. Inducția și inductanța mutuală
Un alt caz particular al inducției electromagnetice este inducția
mutuală, care constă în inducerea unei t.e.m. de inducție în toate
conductoarele situate în proximitatea unui circuit parcurs de un
curent variabil. Acest fenomen a fost observat pentru prima dată de
Faraday în experiențele de tipul celei reprezentate în figura 17.1, și
anume, în bobina b2 la variația curentului I1 din bobina b1. În
conformitate cu legea fundamentală a inducției electromagnetice
(17.2), t.e.m. 121 care apare în bobina b2 poate fi reprezentată sub
forma
1 21  

d  21
,
dt

(17.19)

unde 21 este fluxul magnetic total al bobinei b2, condiționat de
câmpul magnetic al curentului I1 din bobina b1. Deoarece inducția
câmpului magnetic al curentului I1 este proporțională cu intensitatea
acestui curent, adică B1 ~ I1 și  21 

  BdS  , rezultă că 21~ I1,

S 

adică

 21  L21I1 ,

(17.20)

unde L21 este un coeficient de proporționalitate numit inductanță
mutuală a bobinelor 1 și 2, care depinde numai de forma,
dimensiunile, pozițiile reciproce ale circuitelor și de proprietățile
mediului în care acestea se află. Expresia finală pentru t.e.m. de
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inducție mutuală se obține prin substituirea relației (17.20) în (17.19).
Sunt posibile 2 cazuri:
1. Mediul în care se află bobinele nu este feromagnetic. În acest
caz L21 = const. și
1 21   L21

dI1
.
dt

(17.21)

2. Mediul în care se află bobinele este feromagnetic. Atunci
L21 ≠ const. și

1 21  

d  21
d  21 dI1
dI

  L21d 1 ,
dt
dI1 dt
dt

(17.22)

unde L21d este inductanța mutuală dinamică a circuitelor 2 și 1.
Relațiile (17.19)–(17.22) pot fi scrise pentru orice două circuite
electrice aflate în apropiere unul de altul. Astfel, t.e.m. 112 ce apare
în circuitul 1 la variația curentului I2 din circuitul 2 poate fi
reprezentată sub forma
112  

d 12
,
dt

(17.23)

unde 12 este fluxul magnetic total al circuitului 1, condiționat de
câmpul magnetic al curentului I 2 din circuitul 2. Analogic

12  L12 I 2 ,

(17.24)

unde L12 este inductanța mutuală a circuitelor 1 și 2.
Dacă două circuite se află într-un mediu omogen, izotrop și
neferomagnetic, atunci ele au aceeași inductanță mutuală
L12  L21 .
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Această afirmație constituie teorema reciprocității.
În calitate de exemplu determinăm inductanța mutuală a două
bobine înfășurate pe același miez în două straturi, având numerele de
spire pe unitatea de lungime egale cu n1 și n2. Dacă prin bobina b1
circulă curentul cu intensitatea I1, atunci inducția câmpului magnetic

în miez B1    I1  0 n1I1 , unde   I1  este permitivitatea miezului,
care în caz general este o funcție de intensitatea curentului din bobina
b1. Fluxul magnetic total al bobinei b2, condiționat de câmpul
magnetic al curentului I1 din bobina b1, este:
 21  N 2 B1S 

N2
  I1  0 n1I1Sl    I1  0 n1n2VI1 .
l

Comparând această relație cu (17.20), pentru inductanța mutuală a
bobinelor b1 și b2 obținem:

L21    I1  0 n1n2V .

(17.25)

Analogic:
12  N1B2 S 

N1
  I 2  0 n2 I 2 Sl    I 2  0 n1n2VI 2 .
l

Comparând acest rezultat cu (17.24), pentru inductanța mutuală a
bobinelor b2 și b1, obținem:

L12    I 2  0 n1n2V .

(17.26)

Din comparația relațiilor (17.25) și (17.26) rezultă că în cazul
unui miez neferomagnetic, când permitivitatea magnetică nu depinde
de intensitatea curenților din bobine, adică   I 2     I1  ,
inductanța mutuală este aceeași L12 = L21, ceea ce și demonstrează
teorema reciprocității.
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17.4. Energia și densitatea energiei câmpului magnetic
Diferite părți ale unui contur parcurs
de un curent electric cu intensitatea I
interacționează între ele prin intermediul
câmpului magnetic (fig. 17.11). Forța
electromagnetică dF care acționează
asupra unui element de curent Idl al
conturului este orientată perpendicular pe
acest element și pe direcția vectorului
inducției câmpului magnetic creat de
Fig. 17.11
celelalte elemente ale conturului, având ca
rezultat un efect de întindere a acestuia (fig. 17.11). Sensul vectorului
inducției magnetice se determină aplicând regula burghiului cu filet
de dreapta, iar cel al forței dF – aplicând regula mâinii drepte sau a
mâinii stângi. Vom determina energia potențială Ep de interacțiune a
diferitor părți ale conturului cu lucrul mecanic pe care îl poate efectua
conturul parcurs de curent la dispariția lui, când intensitatea acestuia
variază de la valoarea inițială egală cu I până la cea finală egală cu
zero sau, la variația fluxului magnetic total de autoinducție de la
valoarea ai până la zero. Lucrul elementar al curentului în timpul dt
este (vezi (17.2))

 L  1 ai Idt   Id  ai ,

(17.27)

Astfel, energia potențială a conturului poate fi calculată utilizând
relația (17.12):
0

E p  LI 0

0

0

0

dI
I2
LI 2
  1 ai Idt    L Idt  L  IdI   L

.
dt
2
2
I
I
I
I

Însă, conform (17.10),  ai  LI . Prin urmare:
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Ep 

LI 2  ai I  2ai
.


2
2
2L

(17.28)

În legătură cu acest rezultat apare întrebarea despre legitimitatea
aplicării raţionamentelor privind determinarea energiei potenţiale de
interacţiune prin intermediul câmpului magnetic al diferitor părţi ale
circuitului electric, câmp care după cum s-a demonstrat în Capitolul
15, nu este potenţial şi, deci, nu poate fi descris cu ajutorul noţiunii
de energie potenţială. Această chestiune de principiu este legată de
un paradox care constă în următoarele. Forţa magnetică Fm  q v B 
ce acţionează din partea câmpului magnetic asupra unei sarcini în
mişcare este perpendiculară pe direcţia vitezei acesteia v şi, deci, nu
efectuează lucru mecanic. De ce atunci la mişcarea unei bucle
parcurse de curent într-un câmp magnetic, se efectuează lucru
mecanic? Explicaţia constă în faptul că acest lucru nu este lucrul total
efectuat de câmpul magnetic asupra purtătorilor de sarcină în mişcare
din conductor. Forţa electromagnetică ce acţionează din partea
câmpului magnetic de inducţie B asupra unui element de curent Idl
este dF  I  dlB  . Acestă forţă reprezintă suma vectorială a forţelor
magnetice ce acţionează asupra tuturor purtătorilor de sarcină din
elementul dl al conductorului. La deplasarea elementului de curent
Idl pe o distanţă vdt , forţa dF efectuează lucrul mecanic elementar
 L  I dlB  vdt , unde v este viteza conductorului. Produsul mixt
din această relaţie poate fi transformat, utilizând proprietatea de
permutare ciclică a factorilor vectoriali

 L  I dlB  vdt  dq  Bv  dl  dq vB  dl  dqEi dl ,
unde dq  Idt este sarcina purtătorilor din elementul de curent Idl ,
iar Ei  v B  este intensitatea câmpului electric indus de câmpul
magnetic. Astfel, obţinem:
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I  dlB  vdt  dqEi dl .

(17.29)

Termenul din stânga acestei relaţii este lucrul elementar  Lem
efectuat de forţele electromagnetice asupra elementului de conductor

dl parcurs de curentul cu intensitatea I, iar cel din dreapta este lucrul
 Li al forţelor câmpului electric indus de câmpul magnetic, luat cu
semnul minus. Astfel, lucrul total efectuat de câmpul magnetic asupra
elementului de curent Idl este

 Lt   Lem   Li  0 ,
după cum şi trebuie să fie. Observăm, însă, că mărimile  Lem şi  Li
sunt diferite de zero numai dacă în circuit există un curent de
intensitate I, care poate fi asigurat de o sursă de curent. În acest caz
la  Lem şi  Li se mai adaugă şi lucrul  Ls efectuat de sursă:

 Lt   Lem   Li   Ls .
Admitem acum că sursa este aleasă astfel, încât tensiunea ei
electromotoare la fiecare moment de timp compensează t.e.m. de
inducţie, menţinând constant curentul în circuit. Atunci,
 Li   Ls  0 şi  Lt   Lem . Astfel,  Lem se efectuează pe seama
energiei sursei de curent, adică pe seama forţelor electrice, forţe care
sunt potenţiale. Deci, raţionamentele privind descrierea interacţiunii
magnetice a părţilor componente ale unui circuit electric cu ajutorul
noţiunii de energie potenţială, sunt corecte.
În calitate de exemplu considerăm energia potențială de
interacțiune a părților componente ale unui solenoid lung prin care
circulă un curent cu intensitatea I , având un miez din material
neferomagnetic. În acest caz, inducția câmpului magnetic în miez
B   Bvid  0 nI . De aici rezultă că I  B  0 n  . Ținând seama
de (17.15, a), pentru energia potențială de interacțiune a părților
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componente ale solenoidului prin care circulă curentul cu intensitatea
I , obținem

Ep 

LI 2 1
B2
B2
 0 n 2V 2 2 2 
V,
2
2
 0 n
20

(17.30)

unde V este volumul câmpului magnetic al solenoidului. Acest
rezultat pune în evidență o întrebare importantă: unde este localizată
energia de interacțiune magnetică a părților conturului, în însăși
conturul parcurs de curent electric, după cum arată formulele (17.28),
sau în câmpul magnetic creat de acest curent, după cum sugerează
formula (17.30)? În cazul curenților electrici staționari este imposibil
de identificat vreun experiment, ce ar permite selectarea unuia din
aceste răspunsuri. Aceasta se întâmplă, deoarece în acest caz câmpul
magnetic este inseparabil de curenții electrici care îl creează. El se
determină univoc de valorile și distribuția curenților și, viceversa, cu
ajutorul câmpului dat în tot spațiul, de asemenea, univoc, se
determină densitatea curenților electrici.
Altfel se întâmplă în cazul câmpurilor variabile. Câmpurile
electromagnetice variabile, după cum vom observa ulterior, pot
exista independent de curenții electrici care le creează. Curenții pot
să dispară, însă câmpul creat de ei își poate continua existența sub
formă de unde electromagnetice, caracterizate printr-o anumită
rezervă de energie. Această energie nu mai poate fi reprezentată ca o
energie potențială de interacțiune a diferitor părți ale conturului,
întrucât curentul deja nu mai există în el. Formulele (17.28) își pierd
sensul, iar formula (17.30) pentru volume infinit mici – și-l păstrează.
Dacă sistemele constituite din curenți staționari se consideră ca un
caz particular al electrodinamicii, deja la această etapă trebuie să dăm
prioritate ipotezei despre localizarea energiei în câmp. De aceea, în
continuare, vom nota energia câmpului magnetic cu Wm , scriind
formulele (17.28) și (17.30) astfel:

Wm 

LI 2  ai I  ai2
B2



V.
2
2
2 I 20
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(17.31)

Din (17.31) rezultă că într-un câmp magnetic omogen energia se
distribuie uniform cu densitatea:

Wm
B2
.
wm 

V
20

(17.32)

Dacă se ține seama de faptul că într-un câmp magnetic omogen
vectorii inducției magnetice B și cel al intensității câmpului
magnetic H au aceeași direcție și sens (vezi (16.24)) și B  0 H ,
se poate scrie:

wm 

B2
20



BH 0 H 2
.

2
2

(17.33)

Formulele (17.33) sunt valabile și pentru un câmp magnetic
neomogen, având sensul densității energiei câmpului magnetic întrun punct al câmpului. Dacă se cunoaște densitatea de energie a
câmpului magnetic (17.33), se determină mai întâi energia localizată
într-un volum infinit mic al câmpului dWm  wm dV , apoi prin
integrare după volumul Vc al câmpului se obține și energia localizată
în tot volumul:

Wm 

BH
dV
Vc  2

 w dV  

Vc 

m

(17.34)

În caz general, câmpul magnetic este format de un sistem arbitrar
constituit din N circuite electrice, parcurse de curenții cu
intensitățile I1 , I 2 , I3 , , I N . Energia acestui câmp se poate calcula
cu ajutorul formulei (17.34). Însă ea poate fi reprezentată și cu
ajutorul formulei (17.31)

Wm 

1 N
 i Ii ,
2 i 1
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unde  i este fluxul magnetic total al circuitului i constituit din
fluxul magnetic total de autoinducție   i ai și fluxul magnetic total
al inducției mutuale   i im

 i    i ai    i im  Li I i 

N

L

k 1
( k i )

I ,

ik k

(17.35)

unde Li este inductanța circuitului cu numărul i , iar Lik este
inductanța mutuală a circuitelor i și k . Astfel,

Wm 

1 N
1 N
1 N N
2

I

L
I

 i i 2
  Lik Ii I k
i i
2 i 1
2 i 1 k 1
i 1

(17.36)

( k i )

18. Câmpul electromagnetic
18.1. Câmpul electric turbionar. Prima ecuaţie a lui
Maxwell. Betatronul
După cum s-a menționat în paragraful 17.1, în concepţia lui
Maxwell, esenţa fenomenului inducţiei electromagnetice constă în
inducerea unui câmp electric care se poate observa și în absenţa
conductoarelor. Apariția curentului de inducție într-un contur
conductor închis este numai una din manifestările câmpului electric
apărut ca rezultat al variației câmpului magnetic. Într-adevăr, după
cum se observă, în ecuația (17.8)
 B



  Edl      t dS 

L 

(18.1)

S 

nu există nici o caracteristică a materialului conturului conductor L
de formă arbitrară după care se calculează circulaţia. Acest fapt l-a
determinat pe Maxwell să înainteze ipoteza că relaţia (18.1) este
valabilă nu numai pentru un contur conductor, ci şi pentru orice
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contur trasat imaginar în câmpul magnetic variabil. Aceasta
înseamnă că
orice câmp magnetic variabil induce în spaţiul înconjurător un
câmp electric turbionar care nu depinde de prezența sau de
absența materialelor conductoare în acest câmp.
Caracteristica principală a câmpului electric turbionar indus de
câmpul magnetic variabil constă în faptul că circulaţia lui de-a lungul
unui contur arbitrar închis este diferită de zero și nu depinde de modul
de alegere a acestui contur. Generalizată în acest mod, ecuația (18.1)
reprezintă prima ecuaţie a lui Maxwell sub formă integrală. Ea are
următorul conţinut:
circulația vectorului intensității câmpului electric indus E dea lungul unui contur închis de formă arbitrară ce nu se mișcă şi
nu se deformează, trasat imaginar în câmpul magnetic, este
egală cu fluxul vectorului vitezei de variație a inducției
magnetice B t prin orice suprafață mărginită de acest
contur, luat cu semnul minus.
Forma diferențială a primei ecuații a lui
Maxwell se obține ca în paragraful 17.1
utilizând teorema lui Stokes și are aspectul:

rot E  

B
.
t

(18.2)

Câmpul electric indus dă naştere unui
Fig. 18.1
curent de inducţie în materialele conductoare.
Dar acest câmp electric poate provoca și alte acțiuni, cum ar fi
polarizarea unui dielectric, străpungerea unui condensa-tor,
accelerarea sau frânarea particulelor încărcate etc. În calitate de
exemplu de utilizare practică a câmpului electric turbionar vom
analiza principiul de funcționare a betatronului – accelerator
inductiv de electroni. Construcția schematică a betatronului este
prezentată în figura 18.1. Între polii N și S ai unui electromagnet
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puternic este plasată o cameră vidată C de formă toroidală, centrul
căreia se află pe axa de simetrie a polilor acestuia. La variația
intensității curentului din bobina electromagnetului cu o anumită
frecvență se formează un câmp magnetic variabil, care la rândul său
dă naștere unui câmp electric toroidal, liniile căruia trec prin camera
vidată C. Fluxul de electroni introdus în camera vidată tangent la
liniile câmpului electric toroidal este accelerat de către acesta și, în
consecință, capătă energii cinetice de zeci sau chiar și sute de
megaelectronvolți.
18.2. Curentul de deplasare. A doua ecuație a lui
Maxwell
Legea curentului total (teorema circulației) (16.21)

  Hdl   I

L 

c

,

(18.3)

care poate fi reprezentată și sub forma diferențială (16.22)

rot H  jc ,

(18.4)

a fost obținută pentru cazul curenților staționari. În (18.3) și (18.4)
I c   jc dS și jc reprezintă intensitatea și, respectiv, densitatea
S 

curentului de conducție care străbat o suprafață arbitrară mărginită de
conturul de formă arbitrară L trasat imaginar în câmpul magnetic.
Vom analiza valabilitatea acestei legi pentru cazul curenților
nestaționari. Pentru aceasta vom calcula divergența de la părțile
stângă și dreaptă ale ecuației (18.4): div rot H  div jc . Însă,



 



div rot H   H   H    0. Rezultă că și div jc  0 , ceea
ce este adevărat doar în cazul curenților staționari, întrucât, după cum
rezultă din ecuația de continuitate (14.7):

 div jc  0 ,
t
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(18.5)

în cazul curenților nestaționari div jc  0 . Această contradicție
demonstrează că legea curentului total scrisă sub formele (18.3) sau
(18.4), în cazul curenților variabili nu mai este valabilă și trebuie
generalizată. Urmând raționamentele lui Maxwell, vom observa că
întrucât divergența oricărui rotor este întotdeauna egală cu zero, adică

div rot H  0 , în partea dreaptă a ecuației (18.4) trebuie să se afle un
vector, divergența căruia, de asemenea, întotdeauna trebuie să fie
egală cu zero. În afară de aceasta, în cazul curenților staționari acest
vector trebuie să treacă în vectorul densității curentului de conducție
jc . Pentru a stabili acest vector, derivăm în raport cu timpul ecuația
(12.22), care reprezintă teorema lui Gauss pentru câmpul electric în
dielectrici

div D   ,

(18.6)

unde  este densitatea sarcinilor libere, iar D este vectorul inducției
(deplasării) electrice. În urma derivării se obține:


D
 div
0.
t
t
Însă, după cum rezultă din (18.5):

  div jc .
t

Substituind această expresie în ecuația precedentă, obținem:

D 
div  jc 
  0.
t 


Astfel, vectorul căutat este

j  jc 
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D
,
t

(18.7)
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care, după cum și se cere, în cazul curenților staționari trece în
vectorul densității curentului de conducție jc . Vectorul

jdepl 

D
,
t

(18.8)

a fost numit de către Maxwell vector al densității curentului de
deplasare. Acum ecuația (18.4), valabilă atât pentru curenți
staționari, cât și nestaționari capătă forma:

rot H  jc 

D
.
t

(18.9)

Ea reprezintă forma diferențială a celei de a doua ecuații a lui
Maxwell.
Vom verifica supoziția privind existența curentului de deplasare
în următorul exemplu. Fie un condensator încărcat constituit din două
plăci circulare, care sunt unite printr-un conductor, și care se
reîncarcă, curentul I fiind cel care transportă sarcina de pe placa din
stânga spre cea din dreapta (fig. 18.2). Câmpul magnetic în punctul
A se poate calcula trasând prin acest punct un cerc de rază r și
utilizând teorema circulației (18.3). În figura 18.2, a prin suprafața
plană mărginită de acest cerc circulă curentul de intensitate I .
Conform (18.3):

  Hdl   I

L 

 H

I
2 r

c

 H  2 r  I 
 B  0 H 

0 I
.
2 r

(18.10)

Legea curentului total trebuie să fie satisfăcută pentru orice suprafață
mărginită de acest cerc, inclusiv pentru suprafața S  indicată în figura
18.2, b. Însă, în acest caz
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Ic 



 S 

jc dS  0 ,

întrucât curenții de conducție nu trec prin
suprafața S  . Atunci, conform teoremei
circulației (18.3)

  Hdl   0

 H 0  B 0,

L 

ceea ce contrazice rezultatului (18.10),
verificat inclusiv cu ajutorul legii lui Biot și
Savart. Pentru a înlătura această dificultate,
trebuie să adăugăm în partea dreaptă a
ecuației (18.3) un astfel de termen I depl , încât

Fig. 18.2

suma I  I depl să nu depindă de alegerea suprafeței S . Acest termen
este intensitatea curentului de deplasare. Independența curentului
total I  I depl de forma suprafeței mărginită de conturul de formă
arbitrară L este echivalentă afirmației, potrivit căreia curentul total
printr-o suprafață arbitrară închisă întotdeauna este egal cu zero.
Curenții care satisfac această condiție se numesc închiși. În cazul
nostru se poate spune că prin conductor trece numai curentul de
conducție, iar prin condensator – numai curentul de deplasare, care
completează curentul de conducție, închizând circuitul electric. Din
această condiție rezultă că intensitatea curentului de deplasare în
condensator trebuie să fie egală cu intensitatea curentului de
conducție din conductor: I depl  I  q , unde q este sarcina acelei
plăci a condensatorului spre care circulă curentul de conducție.
Conform formulelor (10.28) și (12.25), q   S  DS . Derivând
această expresie în raport cu timpul și împărțind la S , obținem

jdepl 

I depl
S



q
D
 D  jdepl 
,
S
t

ceea ce coincide cu (18.8). Formula (18.8) se confirmă și în alte
multiple exemple de acest gen.
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Curentul de deplasare în dielectrici constă din doi termeni
diferiți. Conform definiției vectorului inducției (deplasării ) electrice
(12.18), D   0 E  P . De aceea:

jdepl   0

E P
.

t t

Mărimea P t se numește densitate a curentului de polarizare.
Însăși vectorul de polarizare se definește prin expresia (12.7)

P

1
V

N

 pi 
i 1

1
V

N

q l ,
i 1

i i

unde sumarea se efectuează după toate sarcinile legate. Diferențiind
această expresie, pentru densitatea curentului de polarizare obținem

jpol

P
1


t V

l
1
qi i 

t V
i 1
N

N

q v ,
i 1

i i

unde vi este viteza mișcării sarcinii cu numărul i . Astfel, curentul
de polarizare este curentul electric determinat de mișcarea sarcinilor
legate care, principial, nu se deosebesc prin nimic de sarcinile libere.
De aceea, este de așteptat ca şi curenții de polarizare să genereze
câmp magnetic. Esențial, însă, este faptul că celălalt termen  0 E t
al curentului de deplasare, care nu este legat cu vreo mișcare a
sarcinilor electrice, fiind determinat numai de variația câmpului
electric, de asemenea, este sursă a câmpului magnetic. Chiar și în vid,
orice variație a câmpului electric dă naștere unui câmp magnetic în
spațiul înconjurător. Descoperirea acestui fapt a reprezentat pasul
decisiv în elaborarea de către Maxwell a teoriei sale.
Existenţa curentului de deplasare a fost confirmată experimental
în multiple experiențe. Vom analiza una din ele, și anume, experiența
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lui Eichenwald, în care a fost observat curentul de polarizare la rotația
în jurul axei OO a unui disc dielectric situat între armăturile unui
condensator plan (fig. 18.3). Fiecare placă a condensatorului este
împărțită în câte două parți 1, 2 și 3, 4 conectate între ele astfel încât
jumătățile discului sunt polarizate în
sensuri opuse (fig.18.3). La rotația
discului dielectric sensul vectorului
de polarizare se schimbă în opus la
trecerea de la perechea de placi 1, 3
la perechea 2, 4. Această variație a
vectorului de polarizare dă naștere
unui curent de polarizare orientat
Fig. 18.3
paralel cu axa OO . Conform
concepției lui Maxwell, acest curent trebuie să excite în spațiul
înconjurător un câmp magnetic. Acesta a fost observat de către
Eichenwald în apropierea discului cu ajutorul unui ac magnetic.
Forma integrală a ecuației a doua a lui Maxwell se obține prin
adăugarea în partea dreaptă a ecuației (18.3) a intensității curentului
de deplasare I depl . Această intensitate poate fi determinată cu ajutorul
fluxului vectorului densității curentului de deplasare prin orice
suprafață ce mărginește conturul de formă arbitrară L trasat
imaginar în câmpul magnetic:



I depl 

S 

jdepl dS 

D
dS .
 S  t



(18.11)

Astfel, forma integrală a celei de-a doua ecuații a lui Maxwell are
aspectul

  Hdl   I

L



sau
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c

 I depl ,
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  Hdl     j

L 

S 

c



D 
 dS .
t 

(18.12)

După cum se observă din (18.11), curenți de deplasare există numai
acolo unde variază inducția (deplasarea) electrică. Totodată, din
(18.12) rezultă conținutul fizic al ipotezei lui Maxwell despre curenții
de deplasare:
câmpurile electrice variabile sunt surse ale câmpurilor
magnetice.
Această descoperire îi aparține în totalitate lui Maxwell și este
analogică descoperirii fenomenului inducției electromagnetice,
conform căruia:
câmpurile magnetice variabile induc câmpuri electrice.
Astfel, cele două câmpuri (electric și magnetic) variabile se
generează unul pe altul, creând un câmp unic numit câmp
electromagnetic. Conținutul celei de a doua ecuații a lui Maxwell
este următorul:
circulația vectorului intensității câmpului magnetic H de-a
lungul unui contur arbitrar închis ce nu se mișcă și nu se
deformează, trasat imaginar într-un câmp electromagnetic, este
egală cu suma algebrică a intensităților curenților de conducție
și a celor de deplasare printr-o suprafață arbitrară ce
mărginește acest contur.
18.3. Ecuațiile a treia și a patra ale lui Maxwell
Maxwell a presupus că teorema lui Gauss (12.19) scrisă sub forma

  DdS   q

S 

sau
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  DdS    dV ,

S 

(18.13)

V 

este valabilă nu numai pentru câmpurile electrice staționare, ci și
pentru cele variabile. În (18.13)  este densitatea sarcinilor libere,
iar V este volumul mărginit de suprafața închisă S . Generalizată în
acest mod, ecuația (18.13) reprezintă a treia ecuație a lui Maxwell:
fluxul vectorului inducției (deplasării) electrice D printr-o
suprafață arbitrară închisă S ce nu se mișcă și nu se
deformează, trasată imaginar în câmpul electromagnetic, este
egal cu suma algebrică a sarcinilor libere q aflate în interiorul
acestei suprafețe.
Forma diferențială a acestei ecuații se obține, dacă în (18.13) se
trece de la integrala după suprafața S la integrala după volumul V ,
utilizând relația (10.26). Se obține:

div D   .

(18.14)

Maxwell a mai presupus că teorema lui Gauss pentru câmpul
magnetic (15.42) scrisă sub formă integrală

  B  dS   0

(18.15)

div B  0

(18.16)

S 

sau diferențială (15.43)
este valabilă nu numai pentru câmpuri magnetice staționare, ci și
pentru cele variabile. Astfel generalizată, teorema lui Gauss pentru
câmpurile magnetice constituie a patra ecuație a lui Maxwell:
fluxul vectorului inducției magnetice B printr-o suprafață
arbitrară închisă S ce nu se mișcă și nu se deformează, trasată
imaginar în câmpul electromagnetic, este egal cu zero.
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18.4. Sistemul de ecuații Maxwell
Astfel, teoria lui Maxwell a câmpului electromagnetic poate fi
reprezentată matematic sub forma unui sistem din 4 ecuații stabilite
de Maxwell în urma generalizării legii inducției electromagnetice,
legii curentului total și teoremelor lui Gauss pentru câmpurile electric
și magnetic în baza datelor experimentale. Acest sistem poate fi scris
sub formă integrală


  Edl
 L 


Hdl
 L




  DdS
 S 
 B  dS

 S 







S  





     Bt dS  ,
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   dV ,
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  0,

sau diferențială
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 rot H  jc  t ,
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 div B  0.

(18.18)

Ecuațiile lui Maxwell arată că
sursele câmpului electric sunt sarcinile electrice și/sau
câmpurile magnetice variabile. Sursele câmpului magnetic sunt
sarcinile electrice în mișcare (curenții electrici) și/sau câmpurile
electrice variabile.
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Ecuațiile lui Maxwell nu sunt simetrice în raport cu câmpurile
electric și magnetic. Aceasta este o consecință a faptului că în natură
există sarcini electrice, dar, din câte se cunoaște în prezent, nu există
sarcini magnetice, adică monopoluri magnetice. Existența
monopolurilor magnetice a fost prezisă de către Dirac, însă până în
prezent nu există dovezi experimentale clare ce ar indica existența
lor. Totodată, nu este clar nici faptul, de ce natura nu a lăsat loc și
pentru ele. Dacă ipoteza despre existența monopolurilor magnetice
s-ar confirma, atunci ar fi necesară o nouă generalizare a ecuațiilor
lui Maxwell. În acest caz, la sursele enumerate ale câmpului magnetic
ar trebui de adăugat și sarcinile magnetice, iar la sursele câmpului
electric - curenții magnetici. Ecuațiile lui Maxwell (18.17) și (18.17)
în acest caz ar rămâne valabile numai pentru acele domenii ale
spațiului unde nu sunt monopoluri magnetice.
Trebuie de remarcat, însă, că ecuațiile fundamentale ale lui
Maxwell (18.17) și (18.18) nu alcătuiesc încă sisteme complete de
ecuații ale câmpului electromagnetic. Două dintre aceste ecuații sunt
vectoriale, iar celelalte două – scalare. Dacă le-am scrie în proiecții
pe axele de coordonate am obține 8 ecuații ce leagă 16 mărimi: 15
componente ale vectorilor E, D, B, H , j și scalarul  . Este evident
că pentru determinarea a 16 mărimi, 8 ecuații nu sunt suficiente. Mai
sunt necesare și alte ecuații. Acestea se pot stabili, dacă observăm că
ecuațiile lui Maxwell nu conțin constante ce ar caracteriza
proprietățile mediului în care este excitat câmpul electromagnetic.
Devine clar că ecuațiile lui Maxwell trebuie completate cu relații în
care ar intra mărimi ce caracterizează proprietățile mediului. Aceste
relații se numesc ecuații materiale.
Una dintre metodele de obținere a ecuațiilor materiale este
metoda, la baza căreia se află diferite teorii moleculare de descriere a
fenomenelor de polarizare, magnetizare și conductibilitate electrică a
diferitor medii. În aceste teorii se utilizează anumite modele
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idealizate, care se descriu cu ajutorul legilor fundamentale ale fizicii
clasice sau moderne, utilizând și metodele fizicii statistice. Astfel se
reușește obținerea relațiilor de dependență a vectorilor P , J și j de
vectorii E și B , relații ce completează sistemul de ecuații Maxwell.
Ecuațiile materiale sunt cele mai simple în cazul câmpurilor
electromagnetice slabe, care variază lent în spațiu și timp. În acest
caz ecuațiile materiale pentru mediile izotrope, neferomagnetice și
neseignettoelectrice pot fi scrise sub forma
 D   0 E ,

 B  0 H ,

 j   E ,

(18.19)

unde  ,  și  sunt constante ce caracterizează proprietățile
electromagnetice ale mediului. Ele se numesc permitivități
dielectrice și magnetice și, respectiv, conductivitate electrică a
mediului. În teoria lui Maxwell aceste mărimi se consideră cunoscute
din experiment. De aceea, teoria lui Maxwell reprezintă o teorie
fenomenologică în care nu este luată în seamă structura internă a
substanței. Totodată, teoria lui Maxwell este o teorie macroscopică.
Aceasta înseamnă că ea este valabilă pentru sisteme de sarcini fixe și
mobile, dimensiunile cărora sunt cu mult mai mari decât
dimensiunile atomare.
18.5. Relativitatea fenomenelor electromagnetice
După cum am menționat mai sus, ecuațiile lui Maxwell sunt
invariante în raport cu transformările Lorentz1. Invariante sunt și
sarcinile electrice ale particulelor și corpurilor (vezi paragraful 10.1).
Vezi Capitolul 5, paragraful 5.2 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de
prelegeri. Vol.1. Bazele mecanicii clasice. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014, 130 p.
1
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Se poate demonstra că relațiile de transformare Lorentz pentru
componentele câmpului electromagnetic în vid, la trecerea de la
un SIR fix S la un SIR S  ce se mișcă în raport cu sistemul de
referință S cu viteza u orientată de-a lungul axei Ox , sunt:
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;

.

Transformările inverse pot fi obținute prin substituția formală
u  u în (18.20) și a coordonatelor cu semnul "prim" în
coordonate fără acest semn.
Transformările Lorentz (18.20) demonstrează că unul și același
câmp electromagnetic se manifestă în mod diferit în diferite SIR. Întradevăr, dacă în SIR S există numai câmp electric E  E y j și B  0 ,
atunci în SIR S  câmpul va avea ambele componente reciproc
perpendiculare:
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Câmpul electromagnetic
Dacă în SIR S câmpul are numai componentă magnetică, și anume,
B  Bz k , atunci din nou în SIR S  câmpul va avea ambele
componente, care din nou sunt reciproc perpendiculare:
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