








7.  ДИЕЛЕКТРИЦИ  В  ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО
ПОЛЕ

Полярни и неполярни молекули. 
За разлика от проводниците диелектриците не
притежават  свободни  електрични  заряди.  В
тях положителните и отрицателните заряди са
свързани  и  могат  да  се  преместват  под
действието на електрични сили само на много
малки  разстояния  в  границите  на  една
молекула.

Електричният дипол е система от два равни по
големина и противоположни по знак точкови
заряда.  Разстоянието между тях  е  много по-
малко от разстоянията до другите заряди.

От  химията  е  известно,  че  в  зависимост  от
строежа  им  молекулите  са  полярни  и
неполярни.  Молекули,  в  които  атомите  са
подредени  симетрично  и  не  се  оформят
полюси, са неполярни.

Молекули,  в  които зарядите са разпределени
ресиметрично, като са оформени положителен
и отрицателен полюс, се наричат полярни или
щце диполи.

Поляризация на диелектрик. 
При  отсъствие  на  външно  електрично  поле
диполите  в  диелектрика  са  ориентирани
хаотично  и  техните  полета  взаимно  се
компенсират  (фиг.  44).  Когато  такъв
диелектрик  се  внесе  във  външно
електростатично поле, то на всеки дипол ще
действат  две  равни  по  големина  и
противоположни по посока сили (защо?).  Те
завъртат дипола, докато той се ориентира по
посока на интензитета на полето (фиг. 45а). В
резултат  една  част  от  повърхността  на
диелектрика се наелектризира отрицателно, а
друга  -  положително  (фиг.  45б).  Когато  в
електростатичното поле се внесе диелектрик с
неполярни  молекули,  в  него  протичат
посложни  процеси.  Електростатичното  поле
създава  и  едновременно  ориентира
получените електрични диполи.  Поради това
повърхностите на този диелектрик също се 
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Полярни и неполярни молекули. 
Знаем,  че  в  диелектриците  няма  свободни
заряди. В тях положителните и отрицателните
заряди са свързани и могат да се преместват
само  в  рамките  на  една  молекула.  Има
диелектрици,  в  които  положителните  и
отрицателните  заряди  в  молекулата  са
„отместени“ един спрямо друг и образуват т.
нар.  електричен  дипол.  Такива  молекули  се
наричат полярни.

Електричният дипол е система от два еднакви
по  големина  разноименни  точкови  заряда,
които  се  намират  на  разстояние,  много  по-
малко от разстоянията до другите заряди.

От  химията  знаете,  че  полярна  е  например
молекулата на водата (фиг. 40). В диелектрик с
полярни  молекули  при  нормални  условия
вследствие  на  топлинното  движение
електричните  диполи  са  разположени
хаотично (фиг. 41 а). 

Електричните  полета,  които  те  създават,  се
компенсират  и  като  цяло  диелектрикът  е
електронеутрален.  При  някои  диелектрици
молекулите не са полярни (например Н2, 02 и
др.).
Поляризация на диелектрик. 
Да поставим диелектрик с полярни молекули
в  електростатично  поле.  Какво  става  с
електричните  диполи?  На  всеки  електричен
дипол  действат  две  равни  по  големина  и
противоположни по посока сили (фиг.  41 б).
Те завъртат дипола, докато той се ориентира
по  направление  на  интензитета  на  полето.
Явлението  се  нарича  поляризация  на
диелектрик  с  полярни  молекули.  В
диелектрици с неполярни молекули протичат
по-сложни  процеси  и  също  се  наблюдава
явлението  поляризация.  Под  действие  на
електричното  поле  протича  едновременно
процес  на  създаване  и  на  ориентиране  на
електричните диполи. Процес, при който под
действие  на  електричното  поле  в
диелектриците  се  появяват  еднопосочно
ориентирани  диполи  се  нарича  поляризация
на диелектрик.



 наелектризират.
Наелектризирането  на  диелектрик  при
внасянето  му  в  електростатично  поле  се
нарича  поляризация  на  диелектрика,  а
диелектрикът в това състояние - поляризиран.


