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ELEKTROSTATICKÉ POLE

2.1

Siloèáry, Coulombùv zákon

Pøipomeòme známou skuteènost, e existují kladné a záporné elektrické náboje.
Náboje stejného znaménka se odpuzují, nestejného znaménka se pøitahují.
Zaèneme studiem elektrického pole nejjednoduího útvaru: bodového kladného náboje o velikosti náboje Q1. Do jeho blízkosti polome jiný kladný bodový
náboj o velikosti Q2 a nechme ho volnì se pohybovat pod vlivem odpudivé síly F
dvou nábojù. Kdy nakreslíme dráhu, po které se kladný náboj Q2 pohybuje, tak to
bude pøímka. Kdy na ní ipkou vyznaèíme smìr, ve kterém se náboj pohybuje, tak
to bude tzv. siloèára elektrického pole. Siloèára vyznaèuje smìr pohybu kladného
náboje, ale nic nevypovídá o tom, jak velká síla pùsobí na kladný náboj Q2.
Siloèára patøí ke zdrojovému náboji elektrického pole Q1 a chceme, aby byla
nezávislá na velikosti náboje Q2. Proto silové pùsobení elektrického pole na libovolný náboj Q2 vyjadøujeme pomocí intenzity E elektrického pole
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kde F je síla pùsobící na náboj Q2. Nezávislost E na náboji Q2 je podmínìna
lineárním prostøedím (vakuem), kde platí princip superpozice.
Jedna siloèára urèuje jenom smìr intenzity elektrického pole, ale nic nevypovídá o velikosti intenzity. Musíme zobrazit mnoho siloèar, abychom mohli pouít
Faradayovu pouèku: intenzita elektrického pole je úmìrná hustotì siloèar, pøièem pod hustotou siloèar rozumíme poèet siloèar, které protínají plochu kolmou
na siloèáry, dìlenou velkostí dané plochy. Je tøeba pøiznat, e je to jen velmi vágní
definice hustoty siloèar.
Aby Faradayova pouèka mìla smysl, pøi znázornìní siloèar musí být dodrena
zásada, e pro bodový náboj (obecnì kulový náboj) kadý smìr v jeho okolí je rovnocenný. Tudí siloèáry musí být rozloeny rovnomìrnì ve vech smìrech. Jinými slovy,
musí být nakresleny v souladu s principem prostorové symetrie (obr. 2.1).

Obr. 2.1

A

Siloèáry bodového náboje (v rovinì výkresu)
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Z dùvodu prostorové symetrie je velikost intenzity E (ne její smìr) ve vech
místech shodnì vzdálených od bodového náboje Q1 stejná. Proto z Faradayovy
pouèky vyplývá, e velikost intenzity E na povrchu koule o polomìru R se støedem v bodovém náboji Q1 je:

(=

 4
,
e p5 

(2.1a)

kde e je konstanta úmìrnosti zvaná elektrická permitivita. Pro úplnost zdùraznìme, e kdy do elektrického pole náboje Q1 vloíme náboj Q2 s cílem mìøit
intenzitu elektrického pole náboje Q1, výsledné elektrické pole se zmìní, ale na
sílu pùsobící na náboj Q2 má vliv jen pùvodní pole náboje Q1 a výsledná síla na
nìho pùsobící je:

) = (4  =

 44 
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(2.1b)

Rovnice (2.1b) je slavný Coulombùv zákon. Odvodili jsme ho na základì pojmu siloèára a Faradayovy pouèky. Historicky to bylo asi opaènì. Na základì
Coulombových pokusù a jeho zákona navrhl Faraday grafický postup znázornìní
a výpoètu intenzity elektrického pole. Síla F je vektor, a chceme-li v Coulombovì
zákonu vyjádøit i její smìr, musíme psát:
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(2.1c)

kde R je vektor vzdálenosti se zaèátkem v místì náboje Q1 a koncem v místì
náboje Q2, pøièem síla F je síla pùsobící na náboj Q2.
Elektrická permitivita vakua e je jedna ze tøí konstant pøírody elektromagnetických jevù. Dalí dvì jsou magnetická permeabilita µ (seznámíme se s ní v pøítí
kapitole) a rychlost svìtla c. Hodnota permitivity a permeability se v krátké historii (cca dvì stì let) mìnila v závislosti na rùstu poznání souvislostí elektromagetických
jevù, jejich matematického popisu a mìrné soustavy jednotek. Jejich fyzikální význam se vak nezmìnil. K pochopení souvislosti tøí pøírodních konstant
elektromagnetických jevù a jejich hodnoty dospìjeme a v dalích kapitolách. Zde
jen pøipomeneme, e zákonem 35/62 Sbírky zákonù a naøízení z roku 1962 je stanoveno pouívání mìrných jednotek SI (Syst HC me International dUnités), kde
základními jednotkami jsou metr, kilogram, sekunda a ampér. V této soustavì jednotek hodnota elektrické permitivity vakua je e0 = 1/c02µ0 @ 8,854 1012 [kg1m3s4A2],
kde index 0 zdùrazòuje, e se jedná o hodnoty ve vakuu.

14

LADISLAV SZÁNTÓ: MAXWELLOVY ROVNICE

A

2.2

Výtok intenzity elektrického pole pøes pomyslnou
uzavøenou plochu

Kromì siloèar elektrického pole náboje Q1 je na obr. 2.1 znázornìna pomyslná plocha S (øez plochy rovinou výkresu) uzavírající náboj Q1. Je vidìt, e poèet
siloèar vystupujících (vytékajících) z prostoru uzavøeném pomyslnou plochou,
nezávisí na tvaru plochy ani na její velikosti. Siloèáry reprezentují intenzitu elektrického pole, a proto jsme oprávnìni øíct, e tok intenzity elektrického pole
z uzavøené plochy obsahující náboj Q1, nezávisí na velikosti a tvaru pomyslné
plochy uzavírající náboj Q1.
Elementární tok dF intenzity E pøes elementární ploku dS kolmou na vektor
intenzity E se rovná souèinu plochy elementární ploky a hodnoty intenzity E.
Snadno spoèítáme výtok fi intenzity elektrického pole pøes kulovitou plochu se
støedem v bodì náboje Qi a polomìru R. Intenzita pole v kadém bodì plochy je
kolmá na plochu a má hodnotu E, take výtok fi s ohledem na rovnici (2.1a) je:

(2.2)
fL = p5  ( = 4L
e
Zatím jsme mlèky pøedpokládali, e náboj Qi je kladný, intenzita elektrického
pole smìøuje ven z koule a fi má kladnou hodnotu. Je-li náboj Qi záporný, intenzita
smìøuje do koule a výtok intenzity elektrického pole má zápornou hodnotu.
To, co jsme dosud øekli o výtoku z koule, platí pro libovolnou pomyslnou
plochu nezávisle na její velikosti a tvaru. Pro lineární prostøedí platí princip superpozice elektrických polí, co umoòuje sèítat náboje Qi a jejich výtoky fi. Proto
platí vìta: Výtok intenzity elektrického pole pøes pomyslnou uzavøenou plochu
je úmìrný souètu nábojù uvnitø plochy. Matematické vyjádøení této vìty je:

Ç 4L = eÇ fL
L

Obr. 2.2

A

(2.3)

L

Siloèáry elektrického pole dvou bodových nábojù
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Elektrické pole nìkolika nábojù vzniká superpozicí elektrických polí jednotlivých nábojù. Intenzita elektrického pole v kadém bodì prostoru je vektorovým
souètem intenzit jednotlivých dílèích polí. Jako pøíklad na obr 2.2 jsou v rovinì
výkresu znázornìny siloèáry elektrického pole dvou bodových nábojù. Na obr. 2.2
je taky znázornìna uzavøená plocha S.
Abychom vysvìtlili pojem tok intenzity elektrického pole plochou S, zavedeme pojem vektor elementární ploky dS. Je to vektor, jeho velikost se rovná
ploe elementární ploky, jeho smìr je kolmý na plochu v daném místì a smìøuje
ven z uzavøené plochy. Pøes elementární ploku vyteèe sloka intenzity elektrického pole, která je kolmá na elementární ploku, èili paralelní s vektorem dS.
Pøes elementární ploku tak vyteèe mnoství intenzity E . dS, kde E . dS je skalární
souèin uvedených vektorù. Pøes celou uzavøenou plochu S pak vyteèe integrál
elementárních výtokù a rovnice 2.3 nabude tvar:

Ç 4L = e Ï (G6
6

(2.4)

Rovnice 2.4 je obdobou první Maxwellovy rovnice pro elektrické pole diskrétních nábojù. Maxwellova rovnice (1.1) platí pro spojité rozloení nábojù
v prostoru.

2.3

Maxwellova rovnice pro spojité rozloení nábojù

Z rovnice 2.4 lze snadno odvodit rovnici pro výtok elektrického pole pro pøípad,
e rozloení nábojù je spojité. Hustotu náboje oznaème r. Pøirozenì pøedpokládáme, e její hodnota není konstanta, ale závisí na místì v prostoru. Nicménì, pro
malý objem dV, který je ohranièený uzavøenou plochou S limitující k nule, mùeme
pøedpokládat, e hustota r je konstantní a celkový náboj v elementárním objemu
je rdV. Z rovnice 2.4 pak vyplývá:

Ï ( G6

(2.5)
G9
Obtínou limitu v pøedelém výrazu nahradíme operátorem div (od slova divergence  rozbíhavost), èím se pøiblííme k první Maxwellové rovnici (1.1):
r = /LP 6
6

r = e divE

(2.6)

Pøipomeòme, e slovem operátor oznaèujeme soubor operací nad argumentem operátoru, který vydá výslednou hodnotu tìchto operací. Operace divE
(tj. posloupnost úkonù nad E) a tudí operátor div je zatím definován limitou
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v rovnici 2.5. Je to nejobecnìjí definice divergence, která není vázána k popisu
prostoru ádným souøadným systémem. V praktickém ivotì prostor se èasto popisuje kartézskými souøadnicemi, a proto formu operátora div odvodíme jetì i pro
tento souøadnicový systém.

Obr. 2.3

K objasnìní operátoru div v kartézských souøadnicích

Na obr. 2.3 je v kartézském souøadnicovém systému znázornìna elementární
krychle o stranách ¶x, ¶y, ¶z. Vektor intenzity elektrického pole E rozloíme na
sloky paralelní s osami souøadnicového systému: E = iEx + jEy + kEz, kde i, j,
k jsou jednotkové vektory ve smìru os x, y, z. Pøes obì plochy ¶y¶z hranolu protéká sloka intenzity Ex, ale obecnì rùzné velikosti. Oznaème jejich rozdíl ¶Ex.
Jen tento rozdíl pøispívá k výtoku intenzity elektrického pole z krychle, a proto
výtok z krychle ve smìru x je roven ¶Ex¶y¶z. Analogicky, ve smìru osy y je výtok
¶Ey¶x¶z a ve smìru osy z je výtok ¶Ez¶x¶y. Celkový výtok intenzity je souèet uvedených dílèích výtokù. Dosadíme-li tyto výsledky do rovnice (2.5), dostaneme:

r=e

( [ \] + ( \[] + ( ] []
[\]

Porovnáním této rovnice s Maxwellovou rovnicí (2.6) dostaneme, e divE
pro kartézský systém souøadnic pøedstavuje souèet parciálních derivací sloek
vektoru E.

GLY ( =

A

( [ ( \ ( ]
+
+
[
\
]
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Pøechodem k popisu prostoru kartézskými souøadnicemi zavádíme namísto
jednoho vektoru tøi jeho sloky ve smìrech os souøadnicového systému. Tím výrazy ztrácejí na své struènosti. Pøitom ukazatelem matematické krásy je právì
kompaktnost popisu, co navíc usnadòuje práci s výrazy. To je dùvod, proè se
zavádí pojem Hamiltonùv operátor zvaný nabla operátor:

Ì=




L+
M+ N
[
\
]

Pojmenování nabla je asyrského pùvodu oznaèující harfu, kterou symbol Ñ
pøipomíná. Formálnì je to vektor, protoe v nìm vystupují jednotkové vektory i,
j, k, ale jinak obsahuje jen symboly parciálních derivací. Nicménì, pracuje se
s nim jako s reálným vektorem. S jeho pomocí lze divE psát jako skalární souèin
nabla operátoru a intenzity elektrického pole E. První Maxvellova rovnice tak
mùe mít i následující zápis:
r = eÑ . E
(2.7)
Zdùrazòujeme, e tato forma zápisu je vázaná k popisu prostoru kartézskými
souøadnicemi. Pro dalí teoretické práce má výhodu v tom, e v ní vystupují vektory namísto derivací.
Shrneme pøedpoklady, za kterých jsme odvodili formy první Maxwellovy rovnice
(2.4), (2.5), (2.6), (2.7).
a) Elektrický náboj svým elektrickým polem pùsobí silou na jiný náboj.
b) Rozloení nábojù mùe být diskrétní [rovnice (2.4)], nebo spojité [rovnice
(2.5) a (2.7)].
c) Platí princip superpozice.
d) Platí princip prostorové symetrie.
e) Platí Faradayova pouèka o hustotì siloèar a intenzitì pole.

2.4

Elektrické pole liniového náboje

V pøedelých statích jsme vycházeli z pojmu bodový náboj. Bod je nejjednoduí geometrický útvar. Nyní budeme uvaovat o druhém nejjednoduím útvaru
a sice o nekoneènì dlouhé linii náboje (liniový náboj), kde na jednotku délky linie
pøipadá náboj t. Na obr. 2.4 jsou v souladu s principem prostorové symetrie znázornìny siloèáry intenzity elektrického pole E liniového náboje ve dvou pohledech,
z boku a shora.
Pøedstavme si povrch válce výky L a polomìru R, jeho osa je ztotonìná
s linií náboje. Ve válci se nachází náboj tL. Z dùvodu symetrie intenzita elektrického pole je kolmá na povrch válce a co do velikosti (ne smìru) je konstantní E.
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Výtok intenzity elektrického pole E z válce je tak 2pRLE. Podle rovnice (2.3)
výtok E z uzavøené plochy vynásobený dielektrickou konstantou e se rovná celkovému náboji tL v objemu uzavøeném touto plochou: ef = e2pRLE = tL. Pro
intenzitu elektrického pole E tak dostaneme:

(=

Obr. 2.4

 t
e p5

(2.8)

Siloèáry liniového náboje

Na základì Faradayovy pouèky o siloèárách bezprostøednì (a elegantnì) jsme
dospìli k zjitìní, e intenzita elektrického pole klesá úmìrnì se vzdálenosti R od
linie. Pøínos Faradayovy pouèky oceníme více, kdy pro ilustraci uvedeme jetì postup výpoètu elektrického pole liniového náboje, vycházeje z Coulombova zákona.
Na obr. 2.5 je osa souøadnic y ztotonìna s linií náboje a osa souøadnic x se
siloèárou. Kadý náboj tdy elementární délky linie pøispívá k intenzitì elektrického pole v bodì x = R jen svou slokou ve smìru x. Jeho sloka ve smìru y je
vykompenzována pùsobením náboje symetricky poloeným k ose x. Náboj tdy
lze pokládat za bodový a s ohledem na Coulombùv zákon, v místì x = R lze
intenzitu E vyjádøit integrálem:
(=

t


¸

Ï»

-¸ ª 5 

½

5
+ \  ±² »ª 5  + \  ±²
Õ ½
Õ

G\

(2.9)

Po integrovaní a dosazení horní a dolní meze, pro intenzitu E dostaneme ji
známý výraz (2.8).

A
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Obr. 2.5

K výpoètu intenzity elektrického pole liniového náboje pomocí Coulombova
zákona

Pojem liniový náboj se v praxi èasto nepouívá. Uvedli jsme ho proto, abychom pøipravili pùdu pro zkoumání magnetického pole v okolí vodièe elektrického
proudu, kde pojem nekoneènì dlouhého vodièe hraje základní úlohu.

2.5

Elektrické pole ploného náboje

Po bodu a linii je dalím nejjednoduím geometrickým útvarem rovinná plocha od nekoneèna do nekoneèna. Pøedstavme si, e na této ploe je náboj s plonou
hustotou s. Takto nabité rovinì øíkáme ploný náboj. Na obr. 2.6 je znázornìn
ploný náboj a siloèáry intenzity jeho elektrického pole.

Obr. 2.6
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Ztotoníme-li plochu yz kartézské soustavy s rovinou náboje, pak siloèáry intenzity elektrického pole budou paralelní s osou x a jejich hustota bude konstantní
ve vech místech prostoru z dùvodu principu prostorové symetrie. Proto podle Faradayovy pouèky bude intenzita elektrického pole v celém prostoru konstantní co
do velikosti, ale opaèného smìru z jedné a druhé strany ploného náboje.
V pravé èásti obr. 2.6 je znázornìn prùmìt siloèar do roviny xy. Tam je taky
znázornìný pomyslný prùmìt krychle o výce L a hloubce H, která poslouí k výpoètu
intenzity elektrického pole E. Výtok intenzity E z krychle je 2ELH a náboj v krychli
je sLH. Podle rovnice (2.3) pro intenzitu elektrického pole tak dostaneme:

s
(2.10)
e
Vidíme, e intenzita elektrického pole je pro ploný náboj nezávislá na vzdálenosti R od roviny náboje, jak jsme ji mohli konstatovat na základì hustoty
siloèar. Pro ilustraci uvedeme jetì postup odvození rovnice (2.10) pomocí Coulombova zákona. Na obr. 2.7 je plocha náboje ztotonìna s rovinou yz kartézských
os. Intenzitu elektrického pole E lze vypoèítat jako souèet (ploný integrál) pøíspìvkù od jednotlivých elementárních ploných nábojù sdydz (obr. 2.7). Uplatòuje
se jen sloka intenzity ve smìru osy x, protoe sloky v smìrech y a z se ruí
pùsobením nábojù symetricky poloených ploek. Intenzita elektrického pole
v bodì x = R pak bude:
(=

(=

s
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(2.11)

Vyèíslením uvedených integrálù dostaneme opìt rovnici (2.10).

Obr. 2.7

A

K objasnìní rovnice 2.10
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