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Физика - записки3

Настоящото учебно пособие по Физика е предназначено за студентите от

Колежа в Сливен, който част от структурата на Техническия университет –

София. Обемът на изложението е съобразен с хорариума на изучаваната

дисциплина от 30 часа лекции в първия учебен семестър. Тежестта на

материала е върху практическия аспект на разглежданите явления и

закономерности, което е свързано с изискванията при обучение на

професионални бакалаври. Теоретичните аспекти са сведени до минимум, тъй

като студентите нямат необходимата основа по Висша математика.
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ПРЕДМЕТ  И  ДЯЛОВЕ

НА

Ф И З И К А Т А

Това, от което е изграден светът около нас, се нарича материя. Материята

съществува в две основни форми: вещество и поле.

Присъщо свойство на материята в двете и форми е движението. Под

движение се разбират всички възможни изменения на материята. Движението е

начинът на съществуване на материята.

Физиката е наука, която изучава и описва най-простите и най-общите

свойства и закони на движението и взаимодействието на материята и на

превръщането на нейните форми от една в друга. Такива най-прости форми на

движение са механичното, топлинното, електромагнитното и др. Те са в

основата и присъстват в по-висшите форми на движение на материята -

химична, биологична и т.н.

За описанието на веществото и полето и на тяхното движение физиката

създава физични модели на разглежданите обекти, процеси и явления. При

създаването на конкретен физичен модел се вземат предвид само няколко

важни основни свойства и характеристики и се пренебрегват и не се вземат под

внимание тези, които са маловажни и без съществено значение. Това

опростяване при създаването на модела улеснява изучаването и описанието, но

стеснява приложението на модела в рамките на въведените ограничения.

Физиката съдържа различни части, всяка от които изучава конкретни

специфични свойства на веществото или полето. Разделянето на части е

условно и се прави от гледна точка на това за къде е насочено разглеждането на

явленията. По-важни части на физиката са: механика, молекулна физика,

термодинамика, трептения и вълни, електростатика, електродинамика,

магнитно и електромагнитно поле, оптика, теория на относителността, квантова

и атомна физика, физика на твърдото тяло, физика на атомното ядро и

елементарните частици.
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I. МЕХАНИКА

1.1. Кинематика на материална точка.

1.1.1. Основни понятия.

Кинематика - изучава и описва движението на телата и установява

връзките между величините, които характеризират движението.

Материална точка - най-простият модел за представяне на дадено тяло и се

използва, когато размерите на тялото могат да се пренебрегнат в сравнение с

разстоянията, за които се извършва движението.

Движение - изменение на положението на материална точка в течение на

времето спрямо друго тяло, прието условно за неподвижно.

Положение - определя се с координатите на материалната точка в

координатна система, свързана с неподвижното тяло.

В равнинна правоъгълна координатна система с оси ОХ и ОУ положението

на материалната точка се определя с радиус-вектора
→
r с начало - началото О на

координатната система и край - мястото, където се намира материалната точка -

фиг.1.1.а. Радиус-векторът има големина r и сключва ъгъл α с оста ОХ на

координатната система.

Координатите х и у на материалната точка са проекциите на радиус-

вектора върху осите на координатната система и се определят по формулите:

(1.1) cos.rx = и sin.ry = .

Радиус-векторът
→
r , представен чрез координатите х и у на материалната

точка, се записва по следния начин:

а. б.
Фиг.1.1.
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(1.2) ( )yxr ,=
→

.
За измерване на координатите се използва основната единица от системата

SI метър [m].

При известни координати х и у на материалната точка, големината r и

ориентацията на радиус-вектора
→
r  се определят по формулите:

(1.3) 22 yxr += и
r
x=cos или

r
y=sin .

Отправна система - съвкупността от координатна система, свързана с

неподвижното тяло, и часовник за отчитане на времето.

За измерване на времето се използва основната единица от системата SI

секунда [s].

Траектория - линията S, която описва материалната точка при движението

си - фиг.1.1.б. Като функционална зависимост тя се дава с връзката между

координатите х и у:

(1.4) ( )xyy = или ( )yxx = .

Път - дължината s на част от траекторията, определена за даден интервал

от време.

Преместване - разликата
→
∆r  между крайния

→
r и началния

→

0r  радиус-

вектор на точката, определена за даден интервал от време - фиг.1.1.б.:

(1.5)
→→→

−=∆ 0rrr .
Между дължината s на пътя и големината Δr на преместването от

фиг.1.1.б. е в сила съотношението:

rs ∆≥ .

Равенство между двете величини има, когато траекторията е права линия.

При криволинейно движение s се доближава до Δr при намаляване на

разстоянието между двете точки, за които са определени тези величини.

Закон за движение - представя положението на материалната точка като

функция на времето.

Когато положението е определено с радиус-вектора, законът за движение в
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най-общ вид се дава със записа:

(1.6) ( )trr
→→

= .
Когато положението е определено с координатите х и у, законът за

движение се записва поотделно за всяка от осите ОХ и ОУ:

(1.7) ( )txx = и ( )tyy = .
Горните две формули за закона за движение, взети заедно, задават

траекторията на движението в параметричен вид чрез параметъра време t.

Задаването на последователни стойности на времето t определя последователни

двойки координати (х , у) и последователни радиус-вектори, които очертават

траекторията.

1.1.2. Кинематични характеристики на движението.

За намиране на явния вид на закона за движение за конкретен вид

движение се въвеждат величините скорост и ускорение.

Скорост - изменението на положението на материалната точка за единица

време.

Средна скорост
→

срv - отношението на преместването
→
∆r на материалната

точка към интервала време 0ttt −=∆ , за който е извършено преместването -

фиг.1.2.а.:

(1.8)
0

0

tt
rr

t
rvср −

−=
∆
∆=

→→→
→

.

Средната скорост е вектор, който има посоката на преместването
→
∆r .

Единицата за скорост в системата SI е производна единица, отношение на

единицата за преместване към единицата за време: метър за секунда 





s
m .

Проекциите на вектора на скоростта vx и vy са съответно отношението на

преместването Δx и Δy на материалната точка по осите на координатната

система, към интервала време 0ttt −=∆ - фиг.1.2.а.:
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(1.9)
0

0

tt
xx

t
xvxcp −

−=
∆
∆= и

0

0

tt
yy

t
yvycp −

−=
∆
∆= .

Моментна скорост
→
v - границата, към която клони средната скорост при

намаляване на интервала от време t∆ :

(1.10)
t
rv

t ∆
∆=
→

→∆

→

0
lim .

Когато интервалът време 0→∆t , преместването се доближава до пътя.

Тогава моментната скорост е допирателна към траекторията на движението в

мястото, където се намира материалната точка.

Като проекции vx и vy се определят и чрез големината v и посоката αv на

вектора на скоростта:

(1.11) vx vv cos.= и vy vv sin.= .
При известни проекции vx и vy големината и посоката на вектора на

скоростта се намират по формулите:

(1.12)
22

yx vvv += и
v
vx

vcos или
v
vy

v =sin .

Ускорение - изменението на скоростта на материалната точка за единица

време.

Средно ускорение
→

срa - отношението на промяната на скоростта
→
∆v  на

материалната точка към интервала време 0ttt −=∆ , за който е извършена

промяната - фиг.1.2.б.:

(1.13)
0

0

tt
vv

t
vaср −

−=
∆
∆=

→→→
→

.

a. б.
Фиг.1.2.
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Единицата за ускорение в системата SI е производна единица, отношение

на единицата за преместване към квадрата на единицата за време: метър за

секунда на квадрат 





2s
m .

Проекциите на вектора на ускорението axср и ayср са съответно

отношението на изменението на скоростите Δvx и Δvy на материалната точка по

осите на координатната система, към интервала време 0ttt −=∆ - фиг.1.2.б.:

(1.14)
0

0

tt
vv

t
va xxx

cpx −
−

=
∆

∆= и
0

0

tt
vv

t
v

a yyy
ycp −

−
=

∆
∆

= .

Моментно ускорение
→
a - границата, към която клони средното ускорение

при намаляване на интервала от време t∆ :

(1.15)
t
va

t ∆
∆=
→

→∆

→

0
lim .

Като проекции ax и ay се определят и чрез големината a и посоката αa на

вектора на ускорението:

(1.16) ax aa cos.= и ay aa sin.= .
При известни проекции ax и ay големината и посоката на вектора на

ускорението се намират по формулите:

(1.17)
22

yx aaa += и
a
ax

a =cos  или
a
ay

a =sin .

Познаването на стойностите на кинематичните характеристики на

движението дава възможност за определяне на явния вид на закона за

движението и на закона за скоростта.

1.1.3. Основни видове движение на материална точка.

1.1.3.1. Праволинейно движение на материална точка.

Праволинейното движение е най-простия вид движение. Представянето на

радиус-вектора ( )trr
→→

=  с двете проекции ( )txx =  и ( )tyy =  дава възможност

всяко движение в равнината ОХУ да се представи като съвкупност от две
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праволинейни движения по осите ОХ и ОУ.

Равномерно движение - движение с постоянна скорост.

Ако движението по оста ОХ е равномерно, ускорението ax = 0. Законът за

скоростта е:

(1.18) vx = vxcp = const.
За да се определи в конкретния случай явният вид на закона за движение, е

необходимо познаване на началните условия на движението. Това е началната

координата x0 на материалната точка в началния момент от време t0 = 0, от

когато започва отчитане на движението.

Тогава от дефиницията за средна скорост (1.9.) за координатата х на

материалната точка се получава законът за движение при равномерно

движение:

(1.19) tvxx x .0 += .

Равнопроменливо движение - движение с постоянно ускорение.

Ако движението по оста ОХ е равнопроменливо, скоростта vx се променя

линейно с течение на времето. Ускорението ax = axcp = const. Началните условия

на това движение са начална скорост v0x и начална координата x0 в началния

момент от време t0 = 0, от когато започва отчитане на движението.

Тогава от дефиницията за средно ускорение (1.14.) за скоростта vx на

материалната точка се получава законът за скоростта при равнопроменливо

движение:

(1.20) tavv xxx .0 += .
Скоростта vxср е средноаритметична от началната v0x и крайната vx скорост:

2
.00 tavvv xxx

xcp
++= .

След заместването на тази средна стойност при равнопроменливото

движение в дефиниционната формула за средна скорост (1.9.), за координатата

x на материалната точка се получава законът за движението при

равнопроменливо движение:

(1.21) 2
00 ..

2
1. tatvxx xx ++= .
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Аналогично се получават законът за скоростта и законът за движението

за оста ОУ. При определени проекции на ускорението, скоростта и радиус-

векторът на материалната точка, се намират и векторите на съответните

величини.

1.1.3.2. Кинематика на материална точка при движение по окръжност.

Движението на материална точка по окръжност е най-простото

криволинейно движение. При това движение траекторията е известна и е

окръжност с радиус R. Произволно криволинейно движение може да се

представи като последователни движения по окръжности с променящи се

радиуси на кривината.

Начини за описание на движението.

Най-просто описание на движението по окръжност се получава, когато

началото на координатната система за определяне на положението на

материалната точка е в центъра на окръжността. В този случай уравнението на

траекторията на движението е:

(1.22) 222 Ryx =+ .
За определяне на положението на материалната точка могат да се

използват следните начини - фиг.1.3.а.:

1). Чрез линейните координати x и y. Движението се представя като две

а. б.
Фиг.1.3.
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праволинейни движения по осите ОХ и ОУ. Законите за движение са

функционалните зависимости:

(1.23) x = x(t) и y = y(t)..
Координатите на материалната точка са свързани чрез уравнението на

траекторията и изменението им е ограничено до екстремални стойности + R. За

описание на движението е достатъчно да се познава законът за движение по

едната от координатите.

2). Чрез ъгловата координата φ на радиус-вектора на материалната точка.

Големината r на радиус-вектора e постоянна и равна на радиуса R на

окръжността: r = R. Положението на материалната точка върху окръжността се

представя с ъгъла φ, който определя ориентацията на радиус-вектора. Законът

за движение е функционалната зависимост на ъгъла на завъртане на радиус-

вектора от времето:

(1.24) φ = φ(t).
За измерване на ъгъла се използва допълнителната безразмерна единица от

системата SI радиан [rad]. Ъгълът φ в радиани е отношението на дъгата s към

радиуса R на окръжността:

(1.25)
R
s= .

3). Чрез линейната координата на дъгата s по траекторията. Положението

на материалната точка се представя с дължината s на дъга от окръжността.

Законът за движение е функционалната зависимост на дължината на дъгата от

времето:

(1.26) s = s(t).
Между дъгата s от окръжността и ъгъла φ на ориентация на радиус-вектора

е в сила връзката:

(1.27) s = R.φ и Δs = R.Δφ .
Поради това при закон за движение, определен с ъгъла на завъртане φ по

начина 2), може да се премине към закон на движение, представен с дъгата s по

начина 3).
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Кинематични характеристики на движението по окръжност.

За намиране на явния вид на закона за движение по окръжност, за

конкретен вид движение, се въвеждат величините ъглова скорост и ъглово

ускорение.

Ъглова скорост - изменението на ъгъла на завъртане за единица време.

Средна ъглова скорост ωср - отношението на изменението на ъгъла на

завъртане Δφ = φ – φ0 към интервала време 0ttt −=∆ , за който е извършено

завъртането - фиг.1.3.б.:

(1.28)
0

0

tttср −
−=

∆
∆=  .

Единицата за ъглова скорост в системата SI е производна единица,

отношение на единицата за ъгъл към единицата за време: радиан за секунда







s
rad . Тъй като радианът е безразмерна величина, единицата за ъглова скорост

се изразява и като 




s
1  или s-1.

Моментна ъглова скорост ω - границата, към която клони средната ъглова

скорост при намаляване на интервала от време t∆ :

(1.29)
tt ∆

∆=
→∆


0

lim .

При постоянна ъглова скорост ω = ωср = const движението по окръжност е

равномерно. Началните условия на движението са начален ъгъл φ0 на завъртане

в началния момент от време t0 = 0, от когато започва отчитане на движението.

От дефиницията за средна ъглова скорост (1.28) за ъгъла на завъртане φ се

получава законът на движение:

(1.30) t.0  += .

Ъглово ускорение - изменението на ъгловата скорост за единица време.
Средно ъглово ускорение εср - отношението на изменението на ъгловата

скорост Δω към интервала време 0ttt −=∆ , за който е извършено - фиг.1.4.а.:
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(1.31)
0

0

tttср −
−=

∆
∆=  .

Единицата за ъглово ускорение в системата SI е производна единица,

отношение на единицата за ъгъл към квадрата на единицата за време: радиан за

секунда на квадрат 





2s
rad . Тъй като радианът е безразмерна величина,

единицата за ъглово ускорение се изразява и като 





2s
1  или s-2.

Моментно ъглово ускорение ε - границата, към която клони средното

ъглово ускорение при намаляване на интервала от време t∆ :

(1.32)
tt ∆

∆=
→∆


0

lim .

При постоянно ъглово ускорение ε = εср = const движението по окръжност

е равнопроменливо. Ъгловата скорост ω се променя линейно с течение на

времето. Началните условия на движението са начална скорост ω0 и начална

координата φ0 в началния момент от време t0 = 0, от когато започва отчитане на

движението. Тогава от дефиницията за средно ъглово ускорение (1.31) се

получава законът за ъгловата скорост при равнопроменливо движение на

материалната точка по окръжност:

(1.33) t.0  += .
Средната ъглова скорост ωср е средноаритметична от началната ω0 и

крайната ω скорост:

2
.00 t

cp
 ++= .

След заместването на тази средна стойност при равнопроменливото

движение в дефиниционната формула за средна ъглова скорост (1.28) за ъгъла

на завъртане φ на материалната точка се получава законът за движението при

равнопроменливо движение по окръжност:

(1.34) 2
00 ..

2
1. tt  ++= .
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Кинематичните величини при движение по окръжност: ъглова скорост и

ъглово ускорение, са вектори с направление по оста OZ - фиг.1.4.б. Поради това

в равнината на движението ОХУ те не се виждат и се представят с техните

посоки на завъртане. Действителните посоки на векторите са такива, че

погледнато срещу вектора, завъртането да е в посока, обратна на часовниковата

стрелка.

Скорост на материална точка при движение по окръжност.

Големината на скоростта на точката при движение по окръжност е:

(1.35)
t
sv

t ∆
∆=

→∆ 0
lim .

Ако дъгата Δs от (1.27) се замести в (1.35) с отчитане на (1.28), за

големината на  скоростта, изразена чрез ъгловата скорост, се получава:

(1.36) v = ω.R.
Векторът на скоростта може да се представи като произведение от

големината v на скоростта и единичния вектор
→

e на допирателната към

окръжността в мястото на точката по посоката на движение:

(1.37)
→→

= evv . .

Ускорение на материална точка при движение по окръжност.

Ускорението на материалната точка при движение по окръжност се

а. б.
Фиг.1.4.
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дефинира по (1.15), като скоростта се представя във вида (1.37). В този случай

изменението на скоростта е
→→→

∆+∆=∆  evevv .. - фиг.1.5.а. За ускорението се

получава:

(1.38)
t
eve

t
va

tt ∆
∆+

∆
∆=

→

→∆

→

→∆

→


 00
lim..lim .

В първият член на (1.38) границата
t
v

t ∆
∆

→∆ 0
lim  е големината aτ на ускорение с

направление по допирателната
→

e  към окръжността. Това ускорение се нарича

тангенциално:
→

→∆

→

∆
∆=  e

t
va

t
.lim

0
. Ако големината на изменението на скоростта Δv

се представи съгласно (1.36) чрез изменението на ъгловата скорост Δω: Δv =

Δω.R и се вземе предвид (1.31), тангенциалното ускорение може да се изрази

чрез ъгловото ускорение ε:

(1.39)
→→

=   eRa .. .

Във втория член на (1.38) съставката
t
e

t ∆
∆

→

→∆



0
lim  е вектор с посока към

центъра на окръжността, която се задава с единичния вектор на нормалата
→

ne .

Големината на този вектор е ъгловата скорост ω на материалната точка:

а. б.
Фиг.1.5.
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→
→

→∆
=

∆
∆

nt
e

t
e .lim

0
 . Вторият член в дефиницията за общото ускорение се нарича

нормално ускорение:

(1.40)
→→

= nn eva .. .
Като се вземе предвид връзката между линейната и ъгловата скорост

(1.36), нормалното ускорение може да се представи по два начина:

(1.41)
→→

= nn eRa ..2 или
→→

= nn e
R
va .

2

..

Разположението на пълното ускорение
→
a  и неговите проекции

тангенциално
→

a и нормално
→

na  ускорение са показани на фиг.1.5.б. Големината

на пълното ускорение е:

(1.42) 22
naaa +=  .

Ориентацията на пълното ускорение на материалната точка се определя с

ъгъла α между него и допирателната към окръжността в мястото на точката:

(1.43)
a
a =cos или

a
an=sin .

1.1.4. Кинематика на сложно движение на материална точка.
Галилееви трансформации.

Сложно движение - когато движението на материална точка се разглежда

спрямо две различни отправни системи.

В различни отправни системи движението на материална точка се описва

по различен начин. Определените в една отправна система координати и

кинематични характеристики на движението са различни от онези, определени

в друга отправна система.

Между характеристиките на материалната точка в едната и в другата

система съществуват връзки, които са най-прости за случая на постъпателно

движение на едната координатна система спрямо другата, когато ъглите между

съответните оси на координатните системи остават непроменени. Една от

координатните системи се ОХУ се приема условно за неподвижна. Втората
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координатна система О'X'Y' се движи спрямо първата, движението става само

по оста OX, OX || O'X' и OY || O'Y' - фиг.1.6.

Преносно движение - движението на подвижната координатна система

O'X'Y' спрямо неподвижната OXY.

Координатата на началото O' на подвижната координатна система спрямо

неподвижната в началното положение (0) e xO'. Кинематичните характеристики

на т. O' са преносната скорост vxo'  и преносното ускорението axo'.

Абсолютно движение - движението на материалната точка спрямо

неподвижната координатна система OXY.

Координатата на материалната точка в неподвижната координатна система

в началното положение (0) e x. Кинематичните характеристики са абсолютната

скорост vx и абсолютното ускорение ax. Текущото абсолютно време е t.

Относително движение - движението на материалната точка спрямо

подвижната координатна система O'X'Y'.

Координатата на материалната

точка в подвижната координатна

система в началното положение (0) e

x'. Кинематичните характеристики са

относителната скорост v'x’  и

абсолютното ускорение a'x’.

Времето t в неподвижната и t' подвижната координатна система тече по

един и същи начин и моментите от време са едни и същи:

(1.44) t = t' и Δt = Δt'.

Галилееви трансформации - формули, по които се преобразуват

координатите и моментите от време за материална точка при разглеждане в

една и в друга отправна система при постъпателно движение на подвижната

координатна система.

Когато оста O'X' лежи върху OX, yO' = 0. В положение (0) на материалната

точка трансформациите на Галилей за координатите и времето са:

Фиг.1.6.
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(1.45) x = xO' + x' , y = y' , t = t' .
. След интервал от време Δt = Δt' преместването на подвижната

координатна система спрямо неподвижната е ΔxO', абсолютното преместване на

материалната точка до положение (1) е Δx , а относителното преместване до

положение (1) е Δx'. За преместванията е в сила връзката:

(1.46) Δx = ΔxO' + Δx' .
Моментните абсолютна, преносна и относителна скорост са съответно:

(1.47)
t
xv

tx ∆
∆=

→∆ 0
lim ,

t
xv O

txo ∆
∆=

→∆

'

0' lim и
t
xv

tx ∆
∆=

→∆

'lim'
0' .

Като се вземе предвид съотношението (1.46), се получава законът на

Галилей за събиране на скоростите:

(1.48) vx = vxo' + v'x’ .
При произволна ориентация на координатните оси законът на Галилей за

събиране на скоростите има същия вид и за движение по осите ОY и О'Y':

(1.49) vy = vyo' + v'y’ .
Като се вземат предвид (1.48) и (1.49), законът на Галилей за събиране на

на скоростите във векторен вид е:

(1.50)
→→→

+= '' vvv O .

където
→
v  е абсолютната,

→

'Ov  е преносната,
→
'v  е относителната  скорост на

движение на точката.

При постъпателно движение на подвижната координатна система спрямо

неподвижната, като следствие на (1.49) се получава и законът на Галилей за

събиране на ускоренията:

(1.51)
→→→

+= '' aaa O .

където
→
a  е абсолютното,

→

'Oa  е преносното,
→
'a  е относителното  ускорение

на движение на точката.
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1.2. Кинематика на твърдо тяло.

1.2.1. Основни понятия и начин за описание на движението.

Идеално твърдо тяло - модел за представяне на дадено тяло като система

от материални точки, разстоянията между които не се променят с течение на

времето.

За да е известно движението на идеално твърдо тяло, е необходимо да се

опише движението и да се познават кинематичните характеристики на всяка

произволна точка М от тялото. Положението на идеално твърдо тяло в

предварително избрана координатна система OXYZ се определя с положението

на произволно избрана точка А от тялото, наречена полюс, и ориентацията на

тялото спрямо координатната система. За определяне на ориентацията на

тялото с него се свързва подвижна координатна система AX'Y'Z', началото на

която е в полюса A – фиг.1.7.а.

Положението на тялото се задава с координатите xA, yA и zA  на точка А и

ъглите между осите на неподвижната и подвижната координатна система: ъгъла

α между OX и AX', ъгъла β между OY и AY' и ъгъла γ между OZ и AZ'. При

движението на тялото тези величини се изменят с течение на времето. В най-

общия случай законите за движение на тялото са зависимостите на xA, yA, zA, α,

β и γ от времето t:

(1.52) xA = xA(t), yA = yA(t), zA = zA(t), α = α(t), β = β(t), γ = γ (t).

а. б.
Фиг.1.7.
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1.2.2. Равнинно движение.

Равнинно движение е движение, при което всички точки от тялото се

движат в успоредни равнини.

Равнинното движение е частен случай на най-общото движение, когато е

изпълнено условието OZ || AZ' – фиг.1.7.а. Движението на тялото може да се

представи чрез движението на едно сечение на тялото, успоредно на равнината

OXY. Тогава α = β, няма движение по оста OZ и от законите (1.52) при най-

общото движение в този частен случай остава движението на полюса т.А по

осите OX и OY и завъртането на равнинното сечение на ъгъл α. Равнинното

движение се наблюдава, погледнато срещу оста OZ - фиг.1.7.б. В този случай

законите на движението на равнинното сечение на тялото са:

(1.53) xA = xA(t), yA = yA(t), α = α(t).

1.2.3. Равнинно транслационно движение.

Транслационно движение е движение, при което всяка произволно избрана

права от тялото остава успоредна на себе си при движението.

Транслационното движение е частен случай на равнинното движение,

когато е изпълнено условието α = const.  Тогава няма завъртане на тялото,

траекториите, скоростите и ускоренията на всички точки от тялото са еднакви -

фиг.1.8.а. Движението на тялото се описва с движението на коя да е негова

точка. В този случай законите за движение на тялото са:

(1.54) xA = xA(t), yA = yA(t).

1.2.4. Ротационно движение около неподвижна ос.

Ротационното движение е движение, при което тялото има ос на въртене,

определена от две неподвижни точки О и А – фиг.1.8.б.. Неподвижната

координатна система се ориентира така, че Z ≡ Z'. Траекторията на произволна

точка М от тялото е окръжност.

Ротационното движение е частен случай на равнинното движение, когато е

изпълнено условието Z ≡ Z', xA = const  и yA = const. Законът за движението на

тялото се определя с ъгъла на завъртане:



на лекции 22

(1.55) α = α(t).
При ротационното движение на тяло около неподвижна ос траекториите

на точките от тялото са концентрични окръжности и всички точки имат едни и

същи ъглови скорости и ускорения. Линейните скорости и ускорения на

точките зависят от разстоянието им до оста на въртене.

а. б.
Фиг.1.8.
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1.3. Динамика на материална точка.

1.3.1. Основни понятия.

Динамика - изучава движението на телата като следствие от причините,

които го пораждат: действащите върху тялото сили.

Материална точка в динамиката – тяло, чиито форма и размери могат да се

пренебрегнат за разглеждания случай на движение и притежава свойството

инертност.

Инертност – свойството на материалната точка да запазва състоянието си

на покой или на равномeрно праволинейно движение.

Маса - мярка за инертността на материалната точка. За измерване на

масата се използва основната единица от системата SI килограм [kg].

Сила - векторна величина, която е мярка за взаимодействието между

телата. Взаимодействието може да се осъществи при допир на телата: пряко

взаимодействие; или без да има допир, от разстояние: чрез силово поле.

1.3.2. Принципи на динамиката.

Динамиката се основава на няколко основни принципа. Те са формулирани

окончателно от Нютон и се наричат още закони на Нютон.

Първи закон: Една материална точка запазва състоянието си на покой или

на равномерно праволинейно движение, ако не си взаимодейства с други тела.

Втори закон: Ускорението
→
a , което получава материалната точка, е

пропорционално на приложената сила
→
F върху точката:

→
a  ~

→
F . Връзката

между силата и ускорението е масата m на материалната точка.

Вторият закон на Нютон във векторна форма се записва във вида:

(1.56)
→→

= amF . .
Съгласно втория закон единицата за сила в системата SI е производна

единица, произведение на единицата за маса и единицата за ускорение:

килограм по метър за секунда на квадрат: 





2s
mkg.  и е наречена Нютон [N].
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Трети закон: На силата на действие
→

→21F на една материална точка върху

друга, се поражда еднаква по големина и обратна по посока сила на

противодействие
→

→12F на втората точка срещу първата:
→

→

→

→ −= 1221 FF .

(1.57)
→

→

→

→ −= 1221 FF .

Принцип на суперпозицията:

Под едновременното действие на силите 1

→
F , 2

→
F , ... nF

→
, материалната

точка ще извърши същото движение, както под действието на една сила
→
F ,

наречена равнодействаща, равна на геометричната сума от приложените върху

точката сили.

(1.58) nFFFF
→→→→

+++= ...21 .
След разделяне на масата m на материалната точка, и като се има

предвид, че mFa /
→→

= , mFa /11

→→
= , mFa /22

→→
= и т.н., се получава:

(1.59) naaaa
→→→→

+++= ...21 .
Ако върху една материална точка действат едновременно няколко сили,

полученото ускорение е равно на векторната сума на ускоренията на всяка една

от силите.

1.3.3. Количество на движение.

Количеството на движение е векторна величина
→
p , която е произведение на

масата m по скоростта
→
v  на материалната точка:

(1.60)
→→

= vmp . .

Импулс на сила - векторна величина
→
S , която е произведение на силата

→
F

по интервала от време Δt, за което е действала върху материалната точка:

(1.61) tFS ∆=
→→

. .
Ако във Втория закон на Нютон (1.56) се вземе ускорението с неговата

дефиниция (1.15), след освобождаване от знаменателя се получава:

tFvm ∆=∆
→→

.. . След преобразуване
→→→→→→

∆=−=−=∆ pppvmvmvm 00... .



Физика - записки25

Вторият принцип чрез количеството на движение се формулира така:

Изменението на количеството на движение
→

∆p на точката е равно на импулса
→
S на действащата сила:

(1.62)
→→

=∆ Sp .
От горната формула се вижда, че количеството на движение и импулса на

силата имат една и съща размерност: килограм по метър за секунда 





s
mkg.  или

Нютон по секунда [N.s].

Закон за запазване на количеството на движение: Количеството на

движение на материалната точка се запазва, ако действащата сила върху

точката е равна на нула:

(1.63) const.0 =⇒=
→→
pF

Законът да запазване на количеството на движение е друга формулировка

на Първия принцип на Нютон. Когато количеството на движение е постоянна

величина, при постоянна маса се запазва постоянна и скоростта на

материалната точка.

1.3.4. По-важни видове сили според произхода им.

Между две тела може да има пряко взаимодействие при контакт между

телата; или взаимодействието да е от разстояние чрез силово поле.

Сила на тежестта
→
G : Поражда се от гравитационното силово поле на

Земята. Елементите на вектора на силата на тежестта са: приложна точка -

действа върху разглежданата материална точка; директриса - вертикална линия,

минаваща през материалната точка; посока - към Земята; големина -

произведението на масата m по земното ускорение
→
g :

(1.64)
→→

= gmG . .

Реакция на опората
→
R : Възниква при контакт на материална точка с

опората, на която е поставена. Реакцията е силата, с която опората
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противодейства на материалната точка. При равновесие реакцията на опората е

равна по големина и обратна по посока на сумата от активните сили,

приложени върху материалната точка.

Реакцията на опората се представя чрез две проекции: нормална реакция,

перпендикулярна на повърхността на опората, и сила на триене, успоредна на

повърхността на опората – фиг.1.9.

Нормална реакция
→
N : Елементите на вектора на силата на нормалната

реакция са: приложна точка - материалната точка; направление -

перпендикулярно на повърхността на опората, посока - навън от опората,

големина - равна на проекцията на сумата от

активните сили, перпендикулярна на повърхността

на опората.

Сила на триене
→

trF : Съставните елементи на

вектора на силата на триене са: приложна точка -

материалната точка, направление - успоредно на

повърхността на опората, посока – обратна на

преместването на точката. Големината на  силата на триене при покой има

максималната стойност, която може да се оцени по формулата:

(1.65) NFtr .0≤ ,
където μ0 е коефициент на триене при покой и е безразмерна величина, N е

големината на нормалната реакция.

При движение големината на силата на триене е:

(1.66) NFtr .= ,
където μ е коефициент на триене при движение.

Еластична сила
→

elF : Получава се при деформация на еластично тяло –

фиг.1.10. При сгъване деформацията Δl = l - l0 на пружина с начална дължина l0

до крайна дължина l еластичната сила има посока, обратна на деформацията, и

големина, пропорционална на деформацията:

Фиг.1.9.
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(1.67)
→→
∆−= lkFel . ,

където коефициентът k се нарича коравина и има

размерност Нютон за метър 




m
N .

1.3.5. Динамика на материална точка при движение по
окръжност.

При движението по окръжност пълното ускорение
→
a  на

материалната точка има две проекции: тангенциално ускорение

с големина Ra . =  по допирателната към окръжността,

свързано с ъгловото ускорение ε, и нормално ускорение с големина Ran .2=

насочено към центъра на окръжността, свързано с ъгловата скорост ω. След

умножаване по масата m на материалната точка се получават силите,

съответстващи на тези ускорения: общата сила
→→

= amF . , тангенциална сила
→→

=  amF .  и нормална сила
→→

= nn amF . - фиг.1.11.а.

При движение по окръжност материалната точка не е свободна. За да се

получи такова движение, трябва да има нормална сила
→

nF , насочена винаги към

центъра на окръжността и поради това наричана още центростремителна. Тя

закривява траекторията на материалната точка и създава движението по

окръжността. Тази сила се поражда от противодействието на други тела върху

Фиг.1.10.

а. б.

Фиг.1.11.
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движещата се материална точка, най-често силата на реакция на опората: нишка

или цилиндрична повърхност - фиг.1.11.б. При отсъствие на нормална сила

движението на материалната точка е праволинейно.

За да се получи движение по окръжност, е необходимо да действа и

тангенциална сила
→

F , винаги насочена по допирателната към окръжността в

мястото, където е моментното положение на движещата се материална точка.

За да бъде изпълнено това условие, тази сила трябва да променя приложната си

точка и посоката съобразно начина на движение на материалната точка. При

отсъствие на тангенциална сила движението на материалната точка по

окръжността е равномерно с постоянна ъглова скорост.

Момент на сила спрямо ос.

За да се определи дали дадена сила ще създаде движение по окръжност, се

въвежда величината момент на сила спрямо ос. Спрямо точка O от оста OZ,

моментът
→

oM на силата
→
F , приложена в точка с радиус-вектор

→
r , е векторното

произведение на радиус-вектора по силата – фиг.1.12.а.:

(1.68)
→→→

×= FrM O .
Единицата за момент на сила в системата SI е производна единица,

произведение на единицата за сила по единицата за разстояние: Нютон по

метър [N.m].

а. б.
Фиг.1.12.
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При движение в равнината OXY радиус-векторът и силата имат проекции

само по осите OX и OY: ( )0,, yxr =
→

 и ( )0,, yx FFF =
→

. Съставя се матрицата на

векторното произведение с първи ред единичните вектори i, j и k на осите на

координатната система и се намира нейната детерминанта:

(1.69) ( )xy

yx

FyFx
FF
yx

kji
M ..,0,0

0
00 −=
















=

→
..

При движение в равнината OXY моментът има проекция само по оста OZ:

(1.70) xyZ FyFxM .. −= .
Тъй като в равнината OXY проекцията MZ не се вижда, тя се представя със

стрелка като посока на завъртане.

Големината на проекцията на момента MZ в този случай може да се

определи още и по формулата:

(1.71) dFrFM Z .sin.. ==  ,

където α е ъгъла между радиус-вектора
→
r  и силата

→
F . Произведението d =

r.sinα  е разстоянието от оста на въртене О до директрисата на силата и се

нарича рамо на силата спрямо точка О.

Посоката на момента е такава, че погледнато срещу него, първият член
→
r

във векторното произведение (1.68) да се завърта към втория член
→
F  по най-

късия път в посока, обратна на часовниковата стрелка – Фиг.1.12.б.

Основно уравнение на динамиката на ротационното движение.

С въвеждането на величината момент на сила спрямо ос, формулата за

тангенциалната сила
→→

=  amF . се преобразува за случая на ротационно

движение. Двете страни на израза за тангенциалната сила се умножават

векторно по радиус-вектора
→
r . Тъй като той е перпендикулярен на

→

F и
→

a ,

произведенията се извършват с големините на векторите. Тангенциалното

ускорение aτ се изразява чрез ъгловото ускорение ε:  .ra = , произведението
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zMFr =.  и се получава:

(1.72) .. 2rmM z = .
Произведението I = m.r2 се нарича инерчен момент на материалната

точка. Той характеризира инертността на точката при ротационно движение.

Единицата за инерчен момент в системата SI е производна единица,

произведение на единицата за маса по квадрата на единицата за разстояние:

Нютон по метър на квадрат [N.m2].

  С въвеждането на инерчния момент се получава и крайния запис на

основното уравнение на динамиката на ротационно движение:

(1.73) .IM Z = .

1.3.6. Работа, мощност и енергия.

Работа на сила – величина А, скаларно произведение на векторите на

силата
→
F  и на преместването

→
∆r  на материалната точка:

(1.74) cos... rFrFA ∆=∆=
→→

,
където α е ъгълът между векторите на силата и преместването - фиг.1.13.а.

Ако силата и преместването се представят с техните проекции: ( )yx FFF ,=
→

и ( )yxr ∆∆=∆
→

, , скаларното произведение може да се представи във вида:

(1.75) ( )( ) yFxFyxFFA yxyx ∆+∆=∆∆= ..,., .
Единицата за работа в системата SI е производна единица, произведение на

единицата за сила по единицата за преместване: Нютон по метър [N.m] и е

наречена Джаул [J].

Работа на момента на сила спрямо ос – произведението от момента на

силата по ъгъла на завъртане.

При движение на материална точка по окръжност Fτ = F.cosα е

тангенциалната проекция на силата, която създава момента на силата спрямо

оста на въртене и върши работа – фиг.1.13.б. Работата на нормалната проекция

Fn = F.sinα e нула, тъй като Fn ⊥ Δr и не създава момент спрямо оста на въртене.
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При малък ъгъл Δφ на завъртане Δr ≈ Δs = r.Δφ. От дефиниционната

формула на работа на сила (1.74) се получава:  ∆= rFA . . Тъй като Fτ.r = M e

моментът на силата, за неговата работа се получава:

(1.76) ∆= .MA .

Мощност на сила - работата, извършена за единица време.

Средна мощност Pcp - отношението на работата А към интервала време Δt,

за който е извършена работата:

(1.77)
t

APcp ∆
= .

Моментна мощност P - границата, към която клони средната мощност при

намаляване на интервала от време t∆ :

(1.78)
t

AP
t ∆

=
→∆ 0

lim .

Единицата за мощност в системата SI е производна единица, отношение на

единицата за работа съм единицата за време: Джаул за секунда [J/s] и е

наречена Ват [W].

Мощността може да се представи чрез скоростта на материалната точка,

след като в (1.78) се замести работата от (1.74):

(1.79)
yyxxt

vFvFvFvF
t
rFP ..cos....lim

0
+===

∆
∆=

→→
→

→

→∆
 .

Кинетична енергия Ek – величина, която характеризира състоянието на

движение на материалната точка, половината от произведението на масата m и

а. б.
Фиг.1.13.
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квадрата на скоростта v на точката:

(1.80)
2
. 2vmEk = .

Изразът за кинетичната енергия се получава при определяне на работата,

която се извършва при промяна на скоростта на движение на материална точка.

Движението се извършва под действие на постоянна сила Fx от начално

положение с координата x0 и скорост v0x до крайно положение с координата x и

скорост vx. За преместване Δx = x – x0 извършената работа А ще бъде: xFA x ∆= . .

От Втория закон на Нютон:
t
vmF x

x ∆
∆

= . , oxxx vvv −=∆ , xcpv
t
x =

∆
∆

, 2
xxo

xcp
vvv += . За

работата се получава:

(1.81)
kkk

xox EEEvmvmA ∆=−=−= 0

22

2
.

2
. ,

където
2

. 2

0
xo

k
vmE = е началната,

2
. 2

x
k

vmE =  е крайната кинетична енергия.

В този случай работата на силата променя кинетичната енергия на

материалната точка.

Потенциална енергия Ep – величина, която характеризира положението на

на материална точка в силово поле.

Потенциалната енергия на материална

точка в гравитационното силово поле на

Земята е произведението на нейната масата m

по ускорението g на полето и по височината h

за положението на точката над някакво

начално ниво h0 – фиг.1.14.:

(1.82) hgmE p ..= .
 Изразът за потенциалната енергия се получава при определяне на

работата, която се извършва при промяна на положението на точката в

гравитационното силово поле. Работата A на силата на тежестта
→→

= gmG . се

определя при движение с постоянна скорост за преместване от начално

Фиг.1.14.
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положение с радиус-вектор
→

0r до крайно положение с радиус-вектор
→
r . За

преместването
→→→

−=∆ 0rrr извършената работа А ще бъде: cos... rgmA ∆= .

Като се вземе предвид, че: cosα = - cos(180 – α), Δr.cos(180 – α) = Δh = h –

h0, за работата А се получава:

(1.83) ( ) ppp EEEhgmhgmA ∆−=−−=−−= )(.... 00 ,
където 0.. hgmE po =  e началната, hgmE p ..=  е крайната потенциална

енергия. В този случай работата на силата на тежестта променя потенциалната

енергия на материалната точка.

Видове сили според извършената работа.

Потенциални (консервативни) сили – извършената работа се определя от

положението на началната и крайна точка при движението на материалната

точка и не зависи от вида на траекторията. В механиката потенциални сили са

силата на тежестта, еластичната сила и др.

Непотенциални (неконсервативни) сили - извършената работа се определя

от положението на началната и крайна точка при движението на материалната

точка и зависи от вида на траекторията. В механиката непотенциални сили са

силата на триене, силата на съпротивление и др.

Когато материална точка се придвижва от положение (0) до положение (2)

с преместване
→

∆ 02r – фиг.1.15., работата на силата на тежестта AG02 е:

020202 .. hGrGAG ∆=∆=
→→

.

Работата на силата на триене AFtr02 e:

2
12

2
01020202 ... rrFrFrFA trtrtrFtr ∆+∆−=∆−=∆=

→→
.

Когато материалната точка се придвижва от положение (0) до положение

(2) по друг път, първо с преместване
→

∆ 01r и след това с преместване
→

∆ 12r  общата

работа на силата на тежестта AG012 е:

0212011201012 ..... hGhGhGrGrGAG ∆=∆−∆=∆+∆=
→→→→

.

Общата работа на силата на триене AFtr012 e:
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( )120112011201012 ..... rrFrFrFrFrFA trtrtrtrtrFtr ∆+∆−=∆−∆−=∆+∆=
→→→→

.

Работата на силата на тежестта е една и съща в двата случая и не зависи от

пътя. Поради това силата на тежестта

е потенциална сила.

Работата на силата на триене за

двата случая е  различна. По

абсолютна стойност тя е по-голяма

във втория случай, когато изминатия

път е по-дълъг. Поради това силата на

триене е непотенциална сила.

Пълна механична енергия на материална точка E - сумата от нейната

потенциална и кинетична енергия:

(1.84) pk EEE += .
Енергията се измерва с единицата за работа Джаул [J].

Когато една материална точка се движи под действието на потенциална и

непотенциална сила, изменението на кинетичната енергия ΔEk е равно на

работата Aпот на потенциалната сила и работата Aнеп на непотенциалната сила:

неппотk AAE +=∆ .

В полето на силата на тежестта pпот ЕA ∆−= . Тогава изменението на

пълната механична енергия е равно на работата на непотенциалната сила:

непpk AEEE =∆+∆=∆ .

Закон за запазване на пълната механична енергия – когато работата на

непотенциалните сили е равна на нула, тогава пълната механична енергия на

една материална точка не се променя и е постоянна величина:

(1.85) const.0 =⇒= ЕAнеп

Изменението на кинетичната енергия е
2
.

2
. 2

0
2 vmvmEk −=∆ , изменението на

потенциалната енергия е 0.... hgmhgmE p −=∆ . Сумата от изменението на двете

Фиг.1.15.
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величини е нула: 0....
2
.

2
.

0

2
0

2

=−+− hgmhgmvmvm .

Групирането на кинетичната и потенциалната енергия за началното и

крайното положение показва, че пълната механична енергия за всяко

положение е постоянна величина:

(1.86) consthgmvmhgmvm =+=+ 0

2
0

2

..
2
...

2
. .
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1.5. Механика на флуидите.

Флуиди – физични обекти, които нямат собствена форма и заемат формата

на съда, в който са поставени.

Флуди са газовете и течностите. Газовете нямат собствен обем, приемат

формата на съда, в който са поставени и заемат изцяло обема на съда.

Течностите имат собствен обем и заемат точно такъв обем в съда, в който са

поставени, като приемат съответната форма. В редица механични явления и

процеси поведението на течностите и газовете се описва по един и същ начин,

поради което те се наричат с общото име флуиди. В механиката на флуидите с

голяма степен на точност течностите и газовете се разглеждат като

непрекъснати среди. За разлика от течностите плътността на газовете силно

зависи от налягането.

Механика на флуидите - изучава покоя и движението на течности и газове,

както и взаимодействието помежду им и с твърдите тела, които се движат във

флуидите или се обтичат от тях.

1.5.1. Механика на идеални флуиди.

1.5.1.1. Основни понятия.

Частица на флуида – частица с пренебрежимо малък обем спрямо общия

обем на флуида, но не толкова малък, че да се проявява молекулния характер на

веществото.

Идеален флуид – за който могат да се пренебрегне вътрешното триене

между частиците и свиваемостта.

Токови линии – траекториите на частиците на флуида. Чрез токовите

линии може да се изобрази състоянието на движение на течността и да се

определи посоката на скоростта във всяка точка от пространството.

Поток на флуида - съвкупността от движещи се частици на флуида.

Токова тръба - част от течността, ограничена от токовите линии.



Физика - записки37

Стационарно движението на флуида - когато формата и разположението

на токовите линии и скоростта във всяка точка от пространството, заемано от

флуида, остават неизменни с течение на времето.

1.5.1.2. Уравнение за непрекъснатост - за дадена токова тръба при

стационарно движение на идеален флуид произведението от напречното

сечение S и скоростта на движение v на флуида е постоянна величина:

(1.86) S.v = const.
Разглежда се произволна токова тръба и две сечения S1 и S2,

перпендикулярни на направлението на

скоростта
→

1v  и
→

2v  (фиг. 1.16). За време

Δt през сечението S1 при скорост на

частиците
→

1v преминава течност с

обем tvSV ∆= .. 111 , а за сечението S2

при скорост на частиците
→

2v пре-

минава течност с обем tvSV ∆= .. 222 . За

несвиваем флуид обемите, минаващи през сеченията S1 и S2, са равни: V1 = V2.

Тогава tvStvS ∆=∆ .... 2211  и след съкращаване на времето Δt се получава:

const.. 2211 == vSvS .

1.5.1.3. Налягане на флуида - силата, с която флуидът действа

перпендикулярно на единица площ.

Когато тънка пластинка е поставена в

неподвижен флуид, той действа върху двете

страни на пластинката на площ ΔS със сила

ΔF. Независимо от пространствената

ориентация на пластинката тези сили са

равни по големина и са насочени

Фиг.1.16.

Фиг.1.17.
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перпендикулярно на повърхността, тъй като наличието на тангенциални сили

би привело частиците на течността в движение (фиг.1.17.). Налягането p е

отношението на силата ΔF към площта ΔS:

(1.87)
S
Fp

∆
∆= .

Единицата за налягане в системата SI е производна единица, получена като

отношение на единицата за сила към единицата за площ: Нютон за квадратен

метър 





2m
N и е наречена Паскал [Pa] .

1.5.1.4. Закон на Паскал – предаденото налягане в произволно място на

флуид в покой, се предава еднакво във всички посоки в целия заеман обем от

флуида.

1.5.1.5. Хидростатично налягане - определя действието на силата на

тежестта върху флуида.

Теглото на флуида оказва влияние върху

разпределението на налягането във вътрешността на

неподвижен несвиваем флуид. При равновесие

хоризонталната компонента на налягането винаги е

еднаква. Поради това свободната повърхност далеч от

стените на съда винаги е хоризонтална.

При несвиваем флуид плътността е постоянна и не

зависи от налягането. Силата на тежестта
→
G за стълб от

флуида с плътност ρ, височина h, площ на основата S е:

ghSgVgmG ......  === - фиг.1.17. Хидростатичното налягането върху

долната основа на стълба е:

(1.88) hg
S
Gp ..== .

От получения израз се вижда, че хидростатичното налягане се изменя

линейно с височината на флуида.

Фиг.1.18.



Физика - записки39

1.5.1.6. Закон на Архимед – дава изтласкващата сила, действаща на тяло,

потопено във флуид.

Поради наличие на хидростатично налягането

върху долните слоеве на флуида налягането е по-голямо,

отколкото върху горните. Поради това всяко тяло,

потопено във флуид, е подложено на действието на

изтласкваща сила. Върху тяло, потопено във флуид с

плътност ρ, приложените сили
→
F  върху страничните

стени взаимно се уравновесяват. Силата върху горната

стена на тялото на дълбочина h има големина

ShgF ...1 = , върху долната стена на дълбочина h + H  е

с големина ( ) SHhgF ...2 +=  . Резултатната на тези две сили е Архимедовата

сила
→

AF , която е насочена нагоре и има големина:

1.89 gmSHgFFFA ....12 ==−=  .
Но SHV .= е обемът на потопеното тяло, Vm .=  е масата на изместения

флуид от тялото. Тогава gmFA .=  е теглото на изместения от тялото флуид.

1.5.1.7. Уравнение на Бернули - закон за запазване на енергията за движещ

се стационарно идеален флуид.

Разглежда се токова тръба в

идеален флуид, ограничена от сече-

нията S1 и S2, по която флуида тече

стационарно от ляво на дясно -

фиг.1.20. Нека v1, р1 и h1 са скоростта,

налягането и височината на течността

в сечението S1, а v2, р2 и h2 - в сечение-

то S2. За малък интервал време Δt

течността се премества от S1 към S1' и

от S2 към S2'.

Фиг.1.19.

Фиг.1.20.
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Съгласно закона за запазване на енергията изменението на пълната енергия

E2 - E1 на идеален несвиваем флуид е равно на работата A на външните сили,

изразходвана за пренасяне на масата т на течността:

12 EEA −=

където E2 и E1 са пълните енергии на течността с маса т съответно в сече-

нията S2 и S1.

От друга страна, А е работата, която се върши при преместването на целия

флуид, затворен между сеченията S1 и S2 за разглеждания малък интервал време

Δt. За придвижване от S1 до S1' течността трябва да се премести на разстояние

tvl ∆= .11 и от S2 до S2' - на разстояние tvl ∆= .22 . Понеже l1 и l2 са достатъчно

малки, на всички точки от защрихованите обеми на фиг.1.20. се приписват

постоянни стойности на скоростта, налягането и височината. Извършената

работа е:

2211 .. lFlFA += ,

където 111 .SpF =  и 222 .SpF −= ,

Пълните енергии E1 и E2 са сума от кинетичната и потенциалната енергия

на течността с маса т:

1

2
1

1 ..
2
. hgmvmE += и 2

2
2

2 ..
2
. hgmvmE += .

След групиране на енергиите и извършените работи за началното и

крайното положение на движението на флуида се получава:

tvSphgmvmtvSphgmvm ∆++=∆++ .....
2
......

2
.

2222

2
2

1111

2
1 .

Според уравнението за непрекъснатост обемът на флуида в двете сечения е

един и същ: tvStvSV ∆=∆= .... 2211 . След разделяне на горното уравнение на

обема V  и като се има предвид, че
V
m=  е плътността на флуида, окончателно

за уравнението на Бернули се получава:

(1.90) const..
2
...

2
.

22

2
2

11

2
1 =++=++ phgvphgv  .



Физика - записки41

Величините р1 и p2 са налягането на флуида в краищата на тръбата,

величините
2
. 2

1v  и
2
. 2

2v  са динамичното налягане, което се дължи на

движението на флуида, величините 1.. hg и 2.. hg са хидростатичното

налягане, породено от теглото на флуида.

1.5.2. Механика на реални флуиди.

Реален флуид - за който вътрешното триене е значително и оказва влияние

върху движението на флуида.

Вискозитет (вътрешно триене) - свойството на флуида да оказва

съпротивление при преместването на една част от флуида спрямо друга.

1.5.2.1. Сила на вътрешно триене.

При преместване на един слой от реален флуид спрямо друг, възниква сила

на вътрешно триене, допирателна към повърхността на слоевете. Слоят,

движещ се с по-голяма скорост, действа на слоя с по-малка скорост с

ускоряваща сила, чиято посока съвпада с посоката на скоростите на движение

на слоевете. Слоят, движещ се с по-малка скорост, действа на слоя, който се

движи по-бързо, със забавяща сила, насочена противоположно на скоростите.

При движението на тяло във флуид възниква сила на съпротивление с

посока, обратна на скоростта, поради взаимодействието между частиците на

флуида с тялото. В повечето случаи силите между частиците на флуида и

повърхността на тялото са много по-големи, отколкото силите между самите

частици на флуида. Затова тънкия граничен слой течност е прилепнал към

повърхността на тялото и е неподвижен, а силата на съпротивление се дължи на

силата на взаимодействие между частиците на флуида.

За успоредни слоеве течност с площи S на разстояние Δh един от друг,

когато h2 << S - фиг.1.21, при    движението    на единият слой със скорост v, а

на другия с v+Δv, възниква сила на съпротивление Fc с посока, обратна на

скоростта и с големина:
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(1.91)
h
vFc ∆

∆= . .

където η се нарича коефициент на вътрешно триене или динамичен

вискозитет и зависи от вида на течността и условията, при които е поставена.

Единицата за коефициента на

вътрешно триене е Паскал по секунда

[Ра.s].

Колкото по-голям е вискозитетът,

толкова по-силно се различава течността

от идеалната и в нея възникват по-големи

сили на вътрешно триене. Вискозитетът

зависи от температурата. Характерът на тази зависимост е различен при

течности и газове. Докато с нарастване на температурата при течностите

вискозитетът намалява, при газовете той расте. Оттук следва, че механизмите

на вътрешно триене в двата случая са различни.

1.5.2.2. Ламинарно и турболентно движение.

Съществуват два основни вида движения на флуидите: ламинарно

(слоисто), когато всеки отделен тънък слой от течността се движи успоредно на

останалите слоеве, без да се смесва с тях, и турболентно (вихрово), когато по

дължината на потока става интензивно вихрово смесване на флуида.

Ламинарно движение на флуидите се наблюдава при относително малки

скорости на движение, при което частиците на флуида имат скорости,

успоредни на течението. Външният слой течност, граничещ със стените на

тръбата, в която се осъществява движението, поради силите на молекулно

сцепление залепва за тях и остава неподвижен. Скоростите на следващите

слоеве са толкова по-големи, колкото по-голямо е разстоянието им до

повърхността на тръбата. Скоростта е максимална за слоя, движещ се по оста

на тръбата.

Турболентно движение на флуидите има при високи скорости на

движение, при което частиците на флуида придобиват компоненти на

Фиг.1.21.
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скоростта, перпендикулярни на течението, поради което могат да преминават

от един слой в друг. Скоростта на частиците расте бързо от стените на съда към

вътрешността, след това се изменя незначително. Тъй като частиците

преминават от един слой в друг, скоростите им в различните слоеве са близки

помежду си. Поради голямата промяна на скоростта, покрай стените на тръбата

се образуват вихри.

1.5.2.3. Число на Рейнолдс.

Числото на Рейнолдс Re се въвежда за разграничаване на видовете дви-

жение на флуида: ламинарно, турболентно или граничен случай:

(1.92)


 dvdv
Rе cpcp ...

== ,

където ρ е плътността, η е вискозитетът, vcp е средната скорост на

движение на флуида, d е характерен напречен размер  на сечението, през което

флуида тече. Отношението

 =  се нарича кинематичен вискозитет на флуида.

При малки стойности на числото на Рейнолдс (Re < 1000) се наблюдава

ламинарно движение. Преход от ламинарно към турболентно движение става в

областта 1000 < Re < 2000. При Re > 2000 за гладки тръби протичането е

турболентно.

При една и съща стойност на числото на Рейнолдс видът на движението на

различни флуиди в тръби с различни характерни размери на сечението има ед-

накъв характер.
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II. МОЛЕКУЛНА  ФИЗИКА  И  ТЕРМОДИНАМИКА

2.1. Молекулно-кинетична теория на веществото.

Молекулна физика - изучава строежа и свойствата на веществата в

зависимост от характера на движение и взаимодействие между частиците, от

които са изградени.

2.1.1. Основни положения на молекулно-кинетичната теория.

1). Структурата на веществото има дискретен строеж. Всички вещества се

състоят от огромен брой частици с микроскопични размери: атоми и молекули.

2). Частиците на всички вещества се намират в непрекъснато хаотично

движение, което се нарича топлинно движение.

2.1.2. Структурни частици на веществото.

Атом - най-малката частица на химичния елемент, която определя

неговите химични свойства. Всички тела се състоят от неголям брой прости

вещества - химичните елементи.

Молекула - най-малката частица на веществото, която определя неговите

химични свойства. Молекулите са съставени от атоми на химичните елементи и

могат да са изградени от еднакви или от различни атоми.

Йон - електрически заредена частица, която се получава от атоми или

молекули чрез прибавяне или откъсване от тях на електрически заредени

частици - електрони. Положително заредените йони се наричат катиони, а

отрицателно заредените - аниони.

Структура на атома - съдържа атомно ядро и електронна обвивка. Ядрото

също е сложна структура, изградена от положително заредени частици –

протони, и неутрални частици – неутрони. В електронната обвивка, подредени

в слоеве, са разположени електроните – частици с отрицателен заряд и брой,

равен на броя на протоните в ядрото.

Означаване на атомите - използва се запис, който включва символа на

химичния елемент X, поредния номер Z на елемента в Периодичната система
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на Менделеев и масовото число A, равно на общия брой протони и неутрони в

ядрото. Записът има следния вид: XA
Z . Броят на неутрони в ядрото на атома е N

= A – Z.

За въглерода с химичен символ C, пореден номер Z = 6 и масово число A

= 12 записът е C12
6 . Неутроните са N = 12 – 6 = 6 бр.

2.1.3. Основни понятия на молекулната физика.

Атомна единица за маса u - 1/12 част от масата на атома въглерода C12
6 .

Един такъв атом има маса
C

m12
6

 = 1,99.10-26 kg. Атомната единица за маса е:

(2.1) 27
26

10.66,1
12
10.99,1

12
12
6 −

−

=== C
m

u  kg.

Aтомна маса A - отношението на масата
XA

Z
m на произволен атома към

атомната единица за маса u:

(2.2)
u

m
A XA

Z= .

Молекулна маса M - отношението на масата
XA

Z
M на произволна молекула

към атомната единица за маса u:
u

M
M XA

Z= .

(2.3)
u

M
M XA

Z= .

Количество вещество υ - мярка за част от веществото според броя на

неговите структурни частици.

За измерване на количество вещество се използва основната единица от

системата SI мол [mol]. Един мол е количество вещество, съдържаща толкова

частици, колкото атома има в 12 g въглерод C12
6 .

Число на Авогадро NA - дава броя на частиците в един мол вещество. То

има стойност NA = 6,023.1023 mol-1.
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2.1.4. Топлинно движение на градивните частици на веществото.

Частиците на веществото извършват непрекъснато хаотично движение,

което се нарича топлинно движение. При хаотичното движение  векторната

сума на скоростите на частиците във всеки момент е нула.

Вещество се среща в три състояния: газообразно, течно и твърдо.

Топлинното движение на градивните частици е различно за газовете,

течностите и твърдите тела. То зависи от силите на привличане и отблъскване

между атомите или молекулите.

Твърди кристални вещества - има значителни сили на взаимодействие

между частиците, защото разстоянията между тях са близки до размерите им.

Общото действие на силите на привличане и отблъскване между тези частици

води до това, че те трептят около някакви средни равновесни положения, които

са възли на кристалната решетка.

Газове - сили на привличане между атомите и молекулите практически

няма, защото разстоянията между частиците на газовете са значително по-

големи от радиуса на молекулно действие. Частиците се движат равномерно и

праволинейно, докато не се сблъскат помежду си или със стените на съда, в

който са поставени. Тези сблъсквания имат случаен характер. При

сблъскването със стената частиците действат върху нея със сумарна сила, която

отнесена за единица площ перпендикулярно на повърхността, дава налягането

на газа.

Течности - топлинното движение на частиците има междинен характер

между движението на частиците на газовете и кристалните вещества. Частиците

на течността определено време трептят около определено положение на

равновесие. След изтичане на някакво време частиците се изместват в друго

положение. При това се получават едновременно бавни премествания на

частиците и те трептят в обеми с микроскопични размери.
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2.2. Молекулно-кинетична теория на идеален газ.

2.2.1. Идеален газ – физичен модел на газ, отговарящ на следните

условия:

- В съд с определен обем V се движат огромен брой частици n;

- Сумарният обем на всички частици е пренебрежимо малък в сравнение с

обема на съда;

- Взаимодействието между частиците се пренебрегва;

- Отчитат се само ударите на частиците в стените на съда, които са

идеално еластични.

Определено количество идеален газ се разглежда като система, съставена

от огромен брой частици. Тези малки частици се считат за материални точки,

които се подчиняват на законите на класическата механика.

За описване на поведението на частиците се въвеждат средни стойности

на кинематичните и динамичните им характеристики.

- Средна аритметична скорост ..арсрv
→

– средна стойност на вектора
→
v  на

скоростта:

(2.4)
n

v
v

n

i
i

apcp

∑
=

→

→
= 1

.. ,

където
→

iv  е скоростта на i – та частица.

При огромен брой частици, хаотично движение и скорости, разпределени

в безкраен скоростен интервал, средната аритметична скорост е нула.

- Средна аритметична големина на скоростта ..арсрv - средна стойност на

големината vi  на скоростта:

(2.5)
n

v
v

n

i
i

apcp

∑
== 1

.. .

- Средна квадратична скорост ..
2

квсрv - средна стойност на квадратите vi
2

на

скоростта:
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(2.6)
n

v
v

n

i
i

квср

∑
== 1

2

2
. .

Средната аритметична големина на скоростта и средната квадратична

скорост има точно определени стойност за дадено състояние на идеалния газ.

- Средна кинетична енергия Eкср - средна стойност на кинетичната енергия

Eki:

(2.7)
n

E
E

n

i
kcp

ki∑
== 1 .

2.2.2. Уравнение на молекулно-кинетичната теория за състоянието на

идеален газ - произведението от налягането p и обема V на идеалния газ е

константа, равна на 2/3 от общата кинетична енергия ∑
=

=
n

i
kik EE

1

на движението

на частиците:

(2.8) ∑
=

=
n

i
kiEVp

1

.
3
2. .

Основното уравнение на молекулно-кинетичната теория свързва харак-

теристиките на движението на частиците му с параметрите на състоянието на

газа. Състоянието на идеалния газ се определя от налягането p, обема V  и

температурата T , при която е поставен.

За получаване на това уравнение се избира произволна елементарна площ

ΔS - фиг.2.1. върху стена на съда и се пресмята налягането, което оказват

молекулите на газа. Скоростите на движение

на отделните молекули са различни по

големина и посока, поради което и ъглите

им на удари към площта ΔS са различни. За

опростяване на пресмятанията хаотичното

движение на молекулите се представя с дви-

жение по три взаимно перпендикулярни

направления, така че по всяко направление Фиг.2.1.



Физика - записки49

се движат 1/3 от всички молекули, като половината от тези молекули се движат

в едната от двете възможни посоки, а останалата половина - в

противоположната. Броят удари на молекулите, движещи се към площта ΔS  в

избраната посока е 1/6 от всички молекули.

Силата
→

0F , с която действа при всеки удар върху стената на съда една

молекула с маса т0 и скорост
→

iv , е:
t

vm
t

vmvm
t
vmF iiii

∆
=

∆
−−=

∆
∆=

→→→→
→ ..2).(.. 000

0 .

За време Δt до елементарната площ ΔS достигат само молекулите в

цилиндър с основа ΔS и височина v.Δt. Броят им n е произведението от

концентрацията на молекулите n0 и обема на цилиндъра vi.Δt.ΔS: n = n0.vi.Δt.ΔS.

Общата сила
→
F , която действа върху площта ΔS, ще бъде с големина:

SnvmnFF i ∆== ....
3
1..

6
1

0
2

00 . Налягането на газа върху стените на съда е
S

Fp
∆

=

и за него се получава:

(2.9)
2

00 ...
3
1

ivmnp = .

Концентрацията n0 е отношението на общия брой частици n към обема V:

V
nn =0 . Кинетичната енергия на една частица е

2
. 2

0 i
ki

vmE = . Произведението

∑
=

==
n

i
kikki EEEn

1

.  е общата кинетична енергия на частиците на газа. С

въвеждането на тези величини от горния израз се получава основното

уравнение на молекулно-кинетичната теория на идеалния газ (2.8).

2.2.3. Уравнение на Клапейрон и Менделеев за състоянието на идеалния

газ.

Уравнението дава връзка между параметрите на състоянието: налягане p,

обем V  и температура T на υ мола идеален газ:

(2.10) TRVp ... = ,
където R = 8,314 J/(mol.K) е универсалната газова константа.
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От сравняването на уравнението на молекулно-кинетичната теория (2.8) и

уравнението на Клапейрон и Менделеев (2.10) се получава връзката:

(2.11) TRE
n

i
ki ..

3
2

1

=∑
=

.

От тази формула се вижда, че температурата T  е мярка за кинетичната

енергия на движение на частиците на газа.

Броя молове υ се получава като отношение на броя частици n на газа към

числото NA на Авогадро:
AN

n= . Отношението
AN

Rk =  се нарича константа на

Болцман, която има стойност 1,38.10-23 J/K. За средната кинетична енергия на

една молекула (2.7) се получава:

(2.12) Tk
n

E
E

n

i
ki

kcp ..
2
31 ==

∑
= .

От получения израз се вижда, че от температурата на газа T може да се

определи средната кинетична енергия на една молекула, а от нея да се изчисли

и средната квадратична скорост на молекулата.

Пример:
При температура T = 300 K  стойността на кинетичната енергия (2.12) е:

2123 10.21,6300.10.38,1.
2
3 −− ==kcpE J.

За средната квадратична скорост се получава:

m
E

v kcp
квср

.2
.. = .

За една молекула O2 кислород O16
8 : =

2Om  2.15,999u = 2.15,999.1,66.10-27 = 5,31.10-26

kg средната квадратична скорост е:

484
10.31,5
10.21,6.2

26

21

O.. 2
== −

−

квсрv m/s.

За една молекула N2 азот N14
7 : =

2Nm  2.14,0067u = 2.14,0067.1,66.10-27 = 4,65.10-26 kg,
средната квадратична скорост е:

517
10.65,4
10.21,6.2

26

21

N.. 2
== −

−

квсрv m/s.
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2.3. Термодинамика.

Термодинамика - изучава топлинните свойства на телата и явленията при

пренасянето и преобразуването на топлинна енергия.

2.3.1. Основни понятия.

Термодинамична система - тяло или система от тела, съдържащи огромен

брой частици.

- Затворена система – която не взаимодейства с околната среда.

- Отворена система – която взаимодейства с околната среда.

Околна среда - всички тела, които не са включени в разглежданата

термодинамична система и с които тя може да взаимодейства.

Термодинамични параметри – съвкупност от величини, които еднозначно

определят състоянието на термодинамичната система. За идеален газ това са

количеството υ  на газа, налягането p, обемът V и температурата T.

- Външни параметри – величини, които определят въздействието на

околната среда върху термодинамичната система. За идеален газ външен

параметър е обемът на съда, в който е поставен.

- Вътрешни параметри - величини, характеризиращи самата

термодинамична система, които се влияят от външните параметри. За идеален

газ вътрешен параметър е налягането на газа.

Термодинамично състояние - съвкупност от стойностите на параметрите

на термодинамичната система. Състоянието на системата се изменя при

промяна на някой от нейните параметри.

Равновесно термодинамично състояние - когато параметрите на затворена

термодинамична система не се променят.

Уравнение на състоянието – функционална зависимост между

параметрите на термодинамичната система: f (p, V, T) = 0.

Термодинамичен процес - изменение на състоянието на дадена

термодинамична система при промяна на нейните параметри.

Равновесен термодинамичен процес – когато термодинамичните
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параметри имат във всеки момент еднакви стойности за всички точки от

системата и в кой и да е момент състоянието на системата се отличава само без-

крайно малко от равновесното състояние.

Вътрешна енергия на термодинамична система U – общата енергия, която

притежава една термодинамична система, зависеща само от термодинамичното

състояние. За идеален газ вътрешната енергия е енергията на топлинното

движение на частиците на газа.

Термодинамична температура T - величина, характеризираща топлинното

състояние на термодинамична система.

За измерване на термодинамичната температурата се използва основната

единица от системата SI Келвин [К].

В международната практическа скала се използва и температурата на

Целзий. Целзиевият градус [°С] се определя по две реперни точки при

температурите на замръзване и на кипене на водата 00 и 1000 при налягане

1,013.105 Ра.

Термодинамичната температура се определя по една единствена реперна

точка - тройната точка на водата. Това е температурата, при която ледът, водата

и наситените пари при налягане 609 Ра са в термодинамично равновесие.

Температурата на тази точка според термодинамичната температурна скала е

точно 273,16 К.

По големина Целзиевият градус е равен на Келвина. Температурата на

замръзване на водата в термодинамичната скала е 273,15 К при същото

налягане, както в международната практическа скала. Поради това

термодинамичната температура и температурата по Целзий са свързани със

съотношението:

(2.13) Т [K] = 273,15 + t [oC].

2.3.2. Начини за изменение на състоянието на термодинамична система.

Състоянието на една термодинамична система може да се промени по два

начина: 1 – чрез обмен на топлинна енергия с околната среда; 2 – чрез

извършване на механична работа от околната среда върху системата или
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обратно.

Количество топлина Q - енергия, предадена на термодинамичната

система чрез топлообмен с външни тела. Количеството топлина е

пропорционално на масата на веществото m и на изменението на температурата

ΔT:

(2.14) TmcQ ∆= .. ,
където c е специфичен топлинен капацитет на веществото и зависи от

условията, при които се осъществява топлообмена, ΔT = Tк – Tн е изменението

на температурата, Tк - крайна, Tн – начална температура.

Единицата за специфичен топлинен капацитет в системата SI е

производна единица, отношение на единицата за енергия към единиците за маса

и температура: Джаул за килограм за Келвин: 






kg.K

J .

Работа на термодинамична система A - работата, извършена от

термодинамичната система при нейното силово въздействие върху външни

тела.

За извършване на работа е необходимо да се създаде механично

преместване. То се получава при газ, затворен

при постоянно налягане p в цилиндричен съд с

подвижно бутало - фиг.2.2. При разширяване на

газа буталото извършва преместване Δl, при

което обемът V  нараства с ΔV = S.Δl, където S е

площта на цилиндъра. Работата на газа A е:

(2.15) VplSplFA ∆=∆=∆= .... .
Работата A*на външната сила е: AlFA вън −=∆−= .* .

2.3.3. Принципи на термодинамиката.

Първи принцип: Изменението ΔU на вътрешната енергия на една

термодинамична система е сума от количеството топлина Q, предадено на

системата, и извършената работа A* от външни сили върху системата:

(2.16) *AQU +=∆ .

Фиг.2.2.
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Получената от околната среда топлинна енергия Q от термодинамичната

система, може да бъде изразходвана за изменението на вътрешната енергия ΔU

на системата и за извършване на работа от системата върху околната среда:

(2.17) AUQ +∆= .
Втори принцип: Не е възможен термодинамичен процес, единственият

резултат от който да бъде отдаването на топлина от студено на топло тяло.

2.4. Термодинамика на идеален газ

Уравнението за състоянието на идеален газ дава връзка между

параметрите на газа налягане p, обем V и температурата T и за количество на

газа υ = 1 mol:

(2.18) TRVp .. = ,
където R = 8,314 J/(mol.K) е универсалната газова константа.

При нормални условия p = 1,013.105 Pa и T = 273,15 K, обемът на 1 mol

идеален газ се нарича моларен обем и има стойност Vμ = 22,41.10-3

mol
m3

.

Уравнението за състоянието на идеален газ дава връзка между три

променливи величини. Промяна на състоянието на газа може да се предизвика

и от въздействието на околната среда върху него. За да се определи

поведението на газа, една от тези величини се поддържа постоянна и се

изследва връзката между останалите. В зависимост от условията, при които

става промяната на състоянието, са възможни различни видове процеси.

2.4.1. Изохорен процес - протича при постоянен обем: V = const.

При постоянен обем уравнението за състоянието на идеалния газ (2.18)

може да се представи като функционална зависимост между налягането p и

температурата T:

(2.19) TT
V
Rp .const. == .

Налягането е линейна  функция на температурата. В координати p,T

графиката на тази функция е права линия, минаваща през началото на

координатната система – фиг.2.3.а. В координати p,V графиката също е права
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линия, успоредна на оста на p и минаваща през точката с V = const – фиг.2.3.б.

При постоянен обем V = const, ΔV = 0 и работата на термодинамичната

система е нула:

(2.20) 0. =∆= VpA .
От първия принцип на термодинамиката (2.17) се получава, че

изменението на вътрешната енергия ΔU e равно на обменената топлина (2.14)

от термодинамичната система:

(2.21) ).(. нкVV TTCTCQU −=∆==∆ ,
където ΔT – промяната на температурата, Tн и Tк са съответно началната и

крайната температура, CV е моларен топлинен капацитет при постоянен обем и

има размерност Джаул/(мол.Келвин)





mol.K

J .

2.4.2. Изобарен процес - протича при постоянно налягане: p = const.

При постоянно налягане p уравнението за състоянието на идеалния газ

може да се представи като функционална зависимост между обема V и

температурата T:

(2.22) TT
p
RV .const. == .

Обемът е линейна  функция на температурата. В координати V,T

графиката на тази функция е права линия, минаваща през началото на

координатната система – фиг.2.4.а. В координати p,V графиката също е права

линия, успоредна на оста на V и минаваща през точката с p = const – фиг.2.4.б.

Работата на газа при изобарно разширение от начален Vн до краен Vк обем

а. б.

Фиг.2.3.
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е:

(2.23) ).(. нк VVpVpA −=∆= .
Като се вземе предвид уравнението (2.18) за състоянието на идеалния газ

за обеми Vк и Vн и съответните им температури Tк и Tн, за работата се получава

още:

(2.24) ).(. нк TTRTRA −=∆= .

От този израз се вижда, че универсалната газова константа R има смисъл

на работа, извършена от 1 mol идеален газ при изменение на температурата с 1

градус.

 С отчитане на изменението на вътрешната енергия ΔU по (2.21) от

първия принцип на термодинамиката (2.17) за обменената топлина Q се

получава:

(2.25) TRCTRTCAUQ VV ∆+=∆+∆=+∆= ).(.. .
Сумата

(2.26) CP = CV + R.
е моларен топлинен капацитет при постоянно налягане и има размерност

Джаул/(мол.Келвин)





mol.K

J . Изразът (2.26) се нарича уравнение на Майер.

2.4.3. Изотермен процес – протича при постоянна температура: T = const.

При постоянна температура T уравнението за състоянието на идеалния

газ се представя като функционална зависимост между налягането p и обема V:

а. б.

Фиг.2.4.
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(2.27) V
T

V
Rp 1.const. == .

В координати p,V графиката на тази функция е хипербола, която клони

към осите на координатната система – фиг.2.5.

При температура T = const изменението на вътрешната енергия на

термодинамичната система е нула, тъй като

ΔT = 0:

(2.28) 0. =∆=∆ TCU V .
От първия принцип на термо-

динамиката се получава, че работата сe

извършва за сметка на обменената топлина

от термодинамичната система:

(2.29)
н

k

V
VTRQA ln..== ,

където Vн и Vк са началния и крайния

обем при протичане на процеса.

2.4.4. Адиабатен процес - протича без топлообмен с околната среда: Q=0.

От Първия принцип на

термодинамиката се получава, че

термодинамичната система извършва

работа за сметка на изменението на

вътрешната енергия:

(2.30) ).(. нкVV TTCTCUA −−=∆−=∆−= .
При адиабатен процес уравнението

за състоянието на идеалния газ, изразено

чрез налягането и обема, се нарича

уравнение на Поасон:

(2.31) const. =Vp или V
p 1const.= .

където

(2.32)
V

p

C
C

=

Фиг.2.5.

Фиг.2.6.
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се нарича показател на адиабатата. При двуатомните, каквито са повечето

газове, показателят на адиабатата γ = 1,4. Поради това графиката на адиабатата

е по-стръмна от графиката на изотермата – фиг.2.6.

Уравнението за състоянието на идеалния газ, изразено чрез налягането и

температурата и  обема и температурата, е съответно:

(2.33) const.1 =−  Tp и const. 1 =−VT .

2.4.5. Кръгов процес - началните параметри на термодинамичната система

са равни на крайните. Вътрешната енергия има една и съща стойност в

началото и в края на процеса: Uк = Uн. Изменение на вътрешната енергия е

нула: ΔU = 0 и от уравнението за състоянието на идеалния газ при се получава:

(2.34) QA = .
Извършената работа от термодинамичната система е за сметка на

получената топлинна енергия.

2.4.6. Цикъл на Карно. Коефициент на полезно действие на топлинна

машина.

При цикъла на Карно 1 mol идеален газ, затворен в цилиндър с бутало,

преминава през четири състояния 1, 2, 3 и 4 - фиг.2.7, и се състои от четири

части, в които се реализират следните процеси:

1). Газът се разширява при изотермичен процес 1→2 с температура T1 от

начални термодинамични параметри

налягане p1 и обем V1 до крайни

параметри налягане p2 и обем V2 и приема

топлина Q1, която при изотермичния

процес се превръща в работа A12:

(2.35)
1

2
1121 ln..

V
VTRAQ ==

2). Газът се разширява при

адиабатен процес 2→3 от начални

термодинамични параметри температура
Фиг.2.7.
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T1, налягане p2 и обем V2 до крайни параметри T2, p3 и V3. При това той

извършва работа A23 за сметка на изменението на своята вътрешна енергия ΔU23

и температурата му се понижава от T1 до T2:

(2.36) ).( 122323 TTCUA V −−=∆−= .
3). Газът се свива при изотермичен процес 3→4 с температура T2 от

начални термодинамични параметри налягане p3 и обем V3 до крайни параметри

налягане p4 и обем V4, докато се достигне до адиабатата, която минава през

началната точка. Газът отдава топлина Q2, която при изотермичния процес се

получава поради извършената работа A34:

(2.37) 0ln..
3

4
2342 <==

V
VTRAQ

4). Газът се свива при адиабатен процес 4→1 от начални термодинамични

параметри температура T2, налягане p4 и обем V4 до крайни параметри T1, p1 и

V1. При това той извършва работа A41 за сметка на изменението на своята

вътрешна енергия ΔU41 и температурата му се повишава от T2 до T1:

(2.38) ).( 214141 TTCUA V −−=∆−= .
Кръговият процес е завършен и може да бъде повторен по същия начин

произволен брой пъти.

Общата извършена работа A при кръговия процес e сума от работите при

единичните процеси:

(2.39) 2141342312 QQAAAAA −=+++= .
Коефициент на полезно действие η (КПД) – извършената работа от

топлинната машина за единица получена топлина:

(2.40) Q
A= ,

където A е извършената работа, Q е получената топлина.

За цикъла на Карно A = Q1 – Q2; Q = Q1 и за КПД се получава:

(2.41)
1

21

Q
QQ −= .

След заместване на (2.35) и (2.37) в (2.41) и с отчитане на (2.33), за КПД

се получава:
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(2.42)
1

21

1

2
1

4

3
2

1

2
1

ln..

ln..ln..

T
TT

V
VTR

V
VTR

V
VTR

−=
−

= .

КПД на цикъла на Карно зависи само от температурите на топлообмен на

идеалния газ.
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III. ЕЛЕКТРОДИНАМИКА

3.1. Електростатика

3.1.1. Основни понятия.

Eлектростатика - изучава и описва свойствата и взаимодействието между

неподвижни тела, които притежават електричен заряд.

Електричен заряд – величина, която характеризира силовото взаимодей-

ствие между заредени тела.

Единицата за електричен заряд в системата SI е производна единица,

произведение на единицата за постоянен електричен ток Ампер по единицата за

време секунда: Ампер по секунда [A.s] и е наречена Кулон [C].

Точков електричен заряд – тяло с електричен заряд и пренебрежимо

малки размери в сравнение с разстоянието на взаимодействие.

Елементарен електричен заряд – най-малкия електричен заряд в

природата. Елементарния електричен заряд е равен на заряда на електрона или

на протона и има стойност e = 1,6.10-19 C.

Закон за запазване на електрическия заряд – електрическите заряди не се

създават и не изчезват, а се предават от едно към друго тяло или се преместват

в обема на тялото.

3.1.2. Закон на Кулон – силите, с която си взаимодействат два точкови

заряда, са с приложни точки в зарядите. Директрисите съвпадат с правата,

съединяваща зарядите. Посоките са на

привличане за разноименни заряди и на

отблъскване за едноименни заряди - фиг.3.1.

Силите зависят от средата, в която са

поставени зарядите, големините им са

пропорционални на зарядите Q и q и обратно-

пропорционални на квадрата на разстоянието

r между тях:

Фиг.3.1.
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(3.1) 2
0

..
...4

1
r

qQF


= ,

където π = 3,14 е Лудолфовото число, ε0 = 8,85.10-12
2

2

.mN
C  e електрична

константа на вакуума, ε – безразмерна величина, електрична константа на веще-
ството, в което действа електричната сила.

3.1.3. Електростатично поле – област от пространството със специфични

свойства, които се дължат на източника на полето. В електростатичното поле

върху заредено тяло действат електрични сили.

- Пробен заряд – заряд за определяне на характеристиките на

електростатичното поле, който е толкова малък, че не променя

електростатичното поле, където е внесен.

- Интензитет на електростатичното поле – силата, която действа върху

единица положителен електричен заряд в определена точка на полето.

Интензитетът
→
E  е векторна величина, равна на действащата сила

→
F ,

разделена големината q на заряда, върху който е приложена:

(3.2)
q
FE
→

→
= .

Единицата за интензитет на електростатичното поле е Волт за метър





m
V .

Когато в електростатичното поле на заряда Q  за определяне на

интензитета се използва пробен заряд q, силата, с която Q действа върху q, се

получава от закона на Кулон. За големината на интензитета на полето,

създадено от Q, се получава:

(3.3) 2
0

2
0 .

..4
1

..
..4

1

r
Q

q
r

qQ

E


 == .

Посоката на интензитета съвпада с посоката на силата, действаща на

положителен пробен заряд.

Силови линия – линия, допирателната към която за всяка нейна точка има

направление и посока на интензитета на полето.

Принцип на суперпозицията - когато електростатичното поле се създава



Физика - записки63

от няколко заряда, върху пробния заряд действа векторната сума от силите на

зарядите - източници на полето. Тогава за интензитета се получава:

(3.4)
q

FFFE n

→→→
→ +++= ...21 .

- Потенциал на електростатичното поле – работата за преместване на

единица положителен заряд от определена точка на полето до безкрайност.

Потенциалът φ е равна на работата A∞, разделена големината q на заряда,

при преместването му от определена точка на полето до безкрайност:

(3.5) q
A∞= .

Единицата за потенциал на електростатичното поле е Волт [V].

Когато в електростатичното поле на заряда Q  се придвижва пробен заряд

q, силата, с която Q действа върху q, се получава от закона на Кулон.

Елементарната работата ΔA на полето при преместване на заряда q е:

(3.6) r
r

qQrFA ∆=∆=∆ ...
..4

1. 2
0

.

За общата работа A∞ се получава израза:

(3.7) r
qQ

r
qQA

...4
.11.

..4
.

00 
=







∞
−=∞ .

Потенциалът на електростатичното поле, създадено от точковия заряд Q

е:

(3.8) r
Q

qr
qQ

...4
1.

...4
.

00 
 == .

Еквипотенциална повърхност – повърхност, на която всички точки имат

еднакъв потенциал.

3.1.4. Проводници в електростатично поле.

Най-често срещани проводници са металите. В тях има свободни

електрони, които се движат свободно в обема на метала. Когато метален

проводник се постави в електростатично поле, под влияние на полето

електроните ще се движат дотогава, докато се установи поле, което точно

компенсира първоначалното поле в проводника. То ще промени и полето извън
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проводника, но не до нула както вътре в проводника. Ако в проводника

интензитета на електростатичното поле е нула, потенциалът е константа. Това

означава, че в електростатиката всеки метален проводник е еквипотенциален и

силовите линии са перпендикулярни на металната повърхност. Вътре в метала

некомпенсираният заряд е нула, а се натрупва по повърхността на метала.

Появяването на електрични заряди върху повърхността на проводници,

поставени в електрично поле, се нарича електростатична индукция, а зарядите -

индуцирани. Ако се поднесе отрицателно наелектризирано тяло към метален

проводник, под действието на полето, създадено от отрицателните заряди,

електроните в метала се преразпределят така, че близкият край се оказва

положително зареден, а по-далечният — отрицателно. Ако отрицателния край

се свърже с проводник към земята, след прекъсване на връзката металът се

оказва положително зареден. Този начин се нарича наелектризиране по

индукция.

- Капацитет C – натрупания заряд от проводника за единица потенциал.

Потенциалът на даден проводник е пропорционален на заряда, който има.

Когато при заряд q върху проводника потенциалът му е φ, капацитетът е:

(3.9) 
qC = .

Капацитетът зависи от геометричната форма и размери на проводника,

както и от свойствата на заобикалящата го среда.

Единицата за капацитет в системата SI е производна единица, отношение

на единицата за електричен заряд Кулон към единицата потенциал Волт: Кулон

за Волт





V
C  и е наречена Фарад [F].

- Кондензатор - система от два проводника, поставени много близо, така

че потенциалът на всеки проводник да влияе значително върху другия.

Предназначението на кондензаторите е върху проводници със

сравнително малки размери да се натрупват големи заряди. Капацитетът на

кондензатора е:
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(3.10) U
qC = ,

където q е зарядът на една от плочите, U = Δφ е разликата от

потенциалите между плочите, която се нарича електрическо напрежение.

Най-прост е плоският кондензатор, състоящ се от две плочи с площ S,

поставени успоредно на разстояние d една от друга - фиг.3.2. Когато на едната

плоча се подаде заряд q, върху другата се индуцира равен, но с противоположен

знак. Между плочите на кондензатора възниква

хомогенно електростатично поле.

Както и в случая за един проводник, капацитетът на

даден кондензатор се определя от геометрията на

проводниците, разстоянието между тях и от

диелектричните свойства на средата. За плосък кондензатор капацитетът C е:

(3.11) d
SC ..0 = .

Зарядът, който се предава на плочите на един кондензатор, не може да

бъде безкрайно голям. При някаква стойност на заряда и съответно на

напрежението настъпва пробив на диелектрика - поради откъсване на електрон

и от атомите или молекулите на веществото на диелектрика той става

проводник и кондензаторът се разрежда. Затова освен с капацитета си

кондензаторът се характеризира и със стойността на напрежението, при което

настъпва пробив - пробивно напрежение.

Кондензаторите често се групират, като се свързват успоредно или

последователно.

При успоредно свързване - фиг.3.3.а., всички кондензатори имат свързани

заедно едноименни плочи с еднакво напрежение U, а общият им заряд Q е сума

от зарядите на отделните кондензатори:

(3.12) ...21 === UUU и ...21 ++= qqQ  .
Тези кондензатори са еквивалентни на един кондензатор с капацитет:

(3.13) ...21 ++== CC
U
QC ,

Фиг.3.2.
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където
1

1
1 U

qC = ,
2

2
2 U

qC = , ... са капацитетите на отделните кондензатори.

При последователно свързване - фиг.3.3.б., всички кондензатори имат

свързани последователно разноименни плочи, общото напрежение U е сума от

напреженията на отделните кондензатори, зарядите Q на кондензаторите са

еднакви:

(3.14) ...21 ++= UUU и ...21 === qqQ  .
Тези кондензатори са

еквивалентни на един кондензатор,

реципрочната стойност на капацитета

на който е:

(3.15) ...111
21

++==
CCQ

U
C

 ,

където
1

1
1 U

qC = ,
2

2
2 U

qC = , ... са

капацитетите на отделните конден-

затори. Резултатния капацитет е равен

на сумата от реципрочните стойности на свързаните последователно

кондензатори.

а. б.
Фиг.3.3.
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3.2. Постоянен електричен ток.

3.2.1. Електричен ток - насочено движение на електрични заряди.

Под действие на приложеното електрично поле
→
E свободните заряди в

проводника се преместват, положителните по посока на полето, а

отрицателните в противоположна посока. Възникналият електричен ток в

проводника се нарича ток на проводимостта. Ако пренасянето на зарядите става

чрез преместване в пространството на заредено макроскопично тяло, възниква

конвенционен ток.

Условия за възникване на електричен ток – 1) да има свободни

електрични заряди, способни да извършват насочено движение, 2) да има елект-

рично поле, което да осигури движението на зарядите.

Посока на тока - съвпада с посоката на движение на положителните

електрични заряди.

Големина електричния ток I - зарядът, преминал през напречното сечение

на проводника за единица време.

Когато през проводника преминава електричен заряд Δq за време Δt,

големината на тока е:

(3.16) t
qI

t ∆
∆=

→∆ 0
lim .

За измерване на големината на тока се използва основната единица от

системата SI Ампер [А].

Постоянен електричен ток - посоката и големината на тока се запазват

непроменени с течение на времето. При постоянен ток големината е
t
qI = ,

където
q е електричният заряд, преминаващ през напречното сечение на проводника за

време t.

Променлив електричен ток - посоката и големината на тока се изменят с

течение на времето.

Пулсиращ електричен ток - посоката на тока се запазва, големината се

изменя с течение на времето.
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Плътност на тока - големина на тока за единица площ от напречното

сечение на проводника, разположено перпендикулярно на посоката на тока.

Когато през проводник със сечение S тече ток с големина I, плътността е:

(3.17) S
Ij = .

Плътността на тока е вектор
→
j  с посоката на насоченото движение на

положителните електрични заряди.

Единицата за плътност на тока в системата SI е производна единица,

отношение на единицата за големина на тока към единицата за площ: Ампер за

квадратен метър






2m
A .

3.2.2. Електродвижещо напрежение

Ако два разноименно заредени проводника А и В с потенциали φ1 и φ2 се

свържат чрез проводника С - фиг.3.4., то в резултат от действието на полето ще

започне преместване на електроните в посока от А към В, т.е. по проводника ще

протече електричен ток в посока от В към А. В процеса на протичане на тока

потенциалите се изравняват, интензитетът на по-

лето във вътрешността на проводника става равен

на нула и токът престава да тече. Електричното

поле създава краткотраен ток в проводника.

Източник на електродвижещо напрежение –

устройство, в което външни странични сили – химични, механични, магнитни,

разделят, пренасят и натрупват заряди върху полюсите на източника.

Електричните заряди в източника на електродвижещо напрежение се

движат противоположно на силите на електростатичното поле в резултат от

действието на полето, създавано от външните сили. Така в краищата на

външната верига се поддържа постоянна потенциалната разлика.

Електродвижещо напрежение - работата, извършвана от страничните

сили при преместване на единица положителен заряд от отрицателния до

положителния полюс на източника.

Фиг.3.4.
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Когато в източника е извършена работа A за пренасяне на положителен

електричен заряд q, електродвижещото напрежение е:

(3.18) q
A= .

Единицата за електродвижещо напрежение в системата SI е производна

единица, получена като отношение на единицата за работа към единицата за

електричен заряд: Джаул за Кулон





C
J  и е наречена Волт [V].

Работата на страничните сили се извършва като резултат от

изразходването на енергията на източника на електродвижещо напрежение.

3.2.3. Закони на Ом за електричната верига.

- Закон на Ом за еднороден участък - в метален проводник големината I

на тока е пропорционална на напрежението U в краищата на проводника:

(3.19) U
R

UGI .1. == ,

където G е проводимостта, R е съпротивление на проводника.

Единицата за съпротивление на проводника в системата SI е производна

единица, отношение на единицата за напрежение към единицата за големина на

тока: Волт за Ампер





A
V  и е наречена Ом [Ω].

Единицата за проводимост в системата SI е реципрочна на единицата за

съпротивление и е наречена Сименс [S].

Съпротивлението на проводника зависи от неговата форма, размери и от

веществото на проводник. За еднороден линеен метален проводник фиг.3.5.,

съпротивлението R е право пропорционално на дължината l и обратно

пропорционално на площта S на напречното сечение на проводника:

(3.20) S
lR .= ,

където ρ е специфично електрично

съпротивление на веществото на проводника.

Единицата за за специфично електрично съпротивление в системата SI е

производна единица, произведение на единицата за съпротивление по

Фиг.3.5.
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единицата за дължина: [Ω.m].

Реципрочната стойност на специфичното съпротивление се нарича

специфична проводимост на веществото на проводника:


 1= .

Единицата за специфична проводимост в системата SI е реципрочна на

единицата за специфична съпротивление и е наречена Сименс за метър





m
S .

Опитно е установено, че в първо приближение изменението на специ-

фичното съпротивление ρ с температурата T се описва с линеен закон:

(3.21) T.. 0 = ,
 където ρ0 е специфичното съпротивление при температура T0 = 273 K = 0

0С, α е температурният коефициент на съпротивлението. За чистите метали при

не много ниски температури той има стойност α = 1/273 = 3,663.10-3 K-1.

Съпротивлението на метален проводник може да се представи чрез

специфичната проводимост:

(3.22) S
lR .1


= .

След заместване в закона на Ом, като се вземе предвид, че
S
Ij =  е

плътността на тока, а
l

UE =  е интензитетът на електричното поле в

проводника, се получава диференциалната форма на закона на Ом:

(3.23) Ej .= .
Законът на Ом в диференциална форма, свързващ плътността на тока в

произволна точка от вътрешността на проводника с

интензитета на електричното поле в тази точка е в

сила и за променливи електрични полета.

- Закон на Ом за нееднороден участък от

веригата

Нееднороден участък от електрическа верига

съдържа източник на електродвижещо напрежение

– фиг.3.6.

Фиг.3.6.
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Източниците на електродвижещо напрежение притежават електрическо

съпротивление r, което влияе на тока във веригата, която е включена към

източника. С отчитането на вътрешното съпротивление законът на Ом за цялата

верига има вида:

(3.24)
rR

I
+

=


.

3.2.4. Работа и мощност на тока.

При протичане на електричен ток във верига, съставена от източник на

напрежение и консуматор, извършената работа A на външните сили в източника

е равна на работата, която електричните сили извършват в консуматора, която

преминава в топлина Q. Работата на външните сили, изразена чрез

напрежението върху консуматора U е A = q.U, зарядът q, пренесен през

веригата за време t, е q = I.t, където I е големината на тока. Тогава за отделената

топлина Q в консуматора

се получава:
(3.25) tIUQ ..= .

Мощността P е работата, извършена за единица време:

(3.26) IU
t
QP .== .

Горните формули за работата и мощността на електричния ток изразяват

законът на Джаул-Ленц.

3.2.5. Закони на Кирхоф за разклонени токови вериги

Първи закон: - алгебричната сума от токовете, събиращи се във възела, е

равна на нула:

(3.27) 0
1

=∑
=

n

i
iI .

Всяка точка на разклонената верига, в която се събират три и повече

проводника, се нарича възел. Токът, влизащ във възела, се приема за

положителен, а токът, излизащ от възела — за отрицателен. За възела, показан

на фиг.3.7.а. първият закон на Кирхоф има вида:

04321 =+−+ IIII .
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Втори закон - във всеки произволно избран затворен контур от една

разклонена верига алгебричната сума от произведенията на големините на

токовете I по съпротивленията R от съответните участъци на контура, е равна

на алгебричната сума от електродвижещите напрежения ε в контура.

(3.28) ∑∑
==

=
m

j
ji

n

i
i RI

11

.  .

За положителна по-

сока на обикаляне на

контура се приема

посоката на движение на

часовниковата стрелка.

Токовете, които съвпадат

с посоката на обикаляне

на контура, се приемат за

положителни, а които не

съвпадат с посоката на обикаляне — за отрицателни. ЕДН на източниците на

ток се приемат за положителни, ако създават ток, насочен по посоката на

обикаляне на контура. За затворения контур, показан на фиг.3.7.б. вторият

закон на Кирхоф има вида:

23311 1..  −=− RIRI .

Правила при съставяне на уравнения по законите на Кирхоф:

1. Избира се произволна посока на токовете във всички участъци от

веригата. Действителната посока на тока се определя след решаване на

задачата. Ако търсеният ток е положителен, то посоката му е била избрана

правилно, а ако е отрицателен — истинската му посока е противоположна на

избраната.

2. Избира се посока на обикаляне на контура и се спазва строго.

Произведението I.R е положително, ако токът на дадения участък съвпада по

посока с посоката на обикаляне на контура и обратно. ЕДН, включени по

а. б.

Фиг.3.7.
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избраната посока на обикаляне, се приемат за положителни, а включените

противоположно — за отрицателни.

3. Съставят се толкова уравнения, че броят им да бъде равен на броя на

търсените величини. В системата уравнения трябва да участват всички

съпротивления и ЕДН на разглежданата верига. Всеки разглеждан контур

трябва да съдържа макар и един елемент, който не се съдържа в предишните

контури.

3.2.6. Свързване на съпротивления.

- Успоредно свързване - фиг.3.8.а., всички съпротивления са свързани към

едно и също напрежение U, а общият ток I през тях е сума от токовете през

отделните съпротивления:

...21 === UUU и ...21 ++= III

Тези съпротивления са еквивалентни на едно съпротивление,

реципрочната стойност което има стойност:

(3.29) ...111
21

++==
RRU

I
R

,

където
U
I

R
1

1

1 = ,
U
I

R
2

2

1 = , ...

са стойностите на отделните

съпротивления.

При последователно

свързване - фиг.3.8.б., съпротив-

ленията са свързани едно след

друго, общото напрежение U е

сума от напреженията на

отделните съпротивления, токът I

през съпротивленията е един и същ:

...21 ++= UUU и ...21 === III .

Тези съпротивления са еквивалентни на едно съпротивление със

стойност:

а. б.

Фиг.3.8.
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(3.30) ...21 ++== RR
I

UR ,

където,
I

UR 1
1 = ,

I
UR 2

2 = ... са стойностите на отделните съпротивления.

Резултатното съпротивление е равно на сумата от стойности на свързаните

последователно съпротивления.

3.3. Електромагнитно поле

3.3.1. Магнитно поле - част от пространството с особени свойства,

дължащи се на източника на полето. Областта, в което действуват магнитни

сили, се нарича магнитно поле. Източник на магнитното поле са движещи се

електрични заряди.

- Постоянни магнити - при тях магнитното поле възниква поради

движението на електроните в атомите и сумиране на магнитните им полета.

- Проводник с ток - магнитното поле

възниква при насоченото движение на

електрични заряди в проводниците.

- Магнитна индукция В - силова

характеристика на електромагнитното поле.

3.3.2. Магнитна индукция на

проводник с ток.

- Закон на Био-Савар-Лаплас -

елементарният вектор
→

∆B  на магнитната

индукция  на магнитното поле в дадена

точка А е право пропорционална на токовия елемент
→
∆lI. , обратно

пропорционална на разстоянието r от токовия елемент до точка А и зависи от

положението на точката:

(3.31)
2

00 ..
.4
.

r
rlIB
→→

→ ×∆=∆

 ,

където μ0 и μ са магнитни константи на вакуума и на веществото, π = 3,14

а. б.

Фиг.3.9.
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е Лудолфовото число,
→

0r е единичния вектор на разстоянието от токовия

елемент до т.А – фиг.3.9.а. Направлението на
→

∆B е перпендикулярно на

равнината, определена от токовия елемент и единичния вектор на разстоянието,

а посоката му е такава, че погледнато срещу нея, токовия елемент да се завърта

към единичния вектор на разстоянието по най-късия път в посока, обратна на

часовниковата стрелка.

Големината на магнитната индукция е:

(3.32) 2
0 sin...

.4
.

r
lIB 


 ∆=∆ ,

където θ e ъгъла между токовия елемент и разстоянието до т.А.

Посоката на магнитната индукция може да се определи и по правилото на

дясната ръка: с дясната ръка се обхваща токовия елемента така, че палецът да

сочи посоката на тока, тогава свитите пръсти показват посоката на магнитната

индукция - фиг.3.9.б.

- Единица за магнитна индукция: Тесла [T]. Въвежда се при определяне

на силовото действие на магнитното поле.

Магнитното поле, създадено от проводник с ток с произволна форма, се

пресмята, като се сумират векторите на магнитната индукция
→

∆B , създавани от

отделните токови елементи
→
∆lI. , с които може да се представи проводникът.

Сумирането се извършва по затворен проводник в съответствие с факта, че

постоянните токове са по затворен контур.

- Магнитна индукция в центъра на кръгов проводник – фиг.3.10.

За всички токови елементи θ = 900, sinθ = 1 и

елементарните вектори
→

∆B  са в една посока и имат една и

съща големина. Общата индукция
→
B  е сума от

елементарните индукции
→

∆ iB . Сумирането става по

елементарните дължини Δl, общата дължина на които е

обиколката на окръжността:

Фиг.3.10.
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R
IBB ii .2
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 ==∆=∆= ∑∑ .

- Магнитна индукция на безкраен прав проводник – фиг.3.11.

(3.34) d
IB
..2
.0


= ,

където d е разстоянието от проводника до т.А.

3.3.3. Магнитна индукция на движещ се електричен

заряд.

Магнитното поле на един електричен ток е маг-

нитно поле на насочено движещите се електрични заряди,

обуславящи тока. В закона на Био-Савар-Лаплас
→

∆B може

да се разглежда като магнитна индукция на магнитното поле на насочено

движещите се електрични заряди, които се намират в токовия елемент
→
∆lI.  на

проводника. Токът I се представя чрез елементарния електричен заряд e:

t
en

t
qI

∆
=

∆
∆= . , където n е броят елементарни електрични заряди. След заместване

в закона на Био-Савар-Лаплас се получава:

(3.35) ....
.4 2

00

r
rl

t
nеB

→→
→ ×∆

∆
=∆



В този израз
t
lv

∆
∆=
→

→
 е скоростта на насочено движение на електричните

заряди. Магнитната индукция на един заряд е
n
BBe

→
→ ∆=  и за нея се получава:

(3.36) ...
.4 2

00

r
rve

n
BBe

→→→
→ ×=∆=




3.3.4. Закон на Ампер - елементарната сила
→

∆F , с която магнитното поле

действа на проводник, по който тече ток – фиг.3.12.а., е пропорционална на

Фиг.3.11.
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магнитната индукция
→
B  и на токовия елемент

→
∆lI. :

3.37
→→→

×∆=∆ BlIF . .

Със законът на Ампер се дефинира единицата за магнитна индукция. Тя

има размерност Нютон за Ампер за метър






mA
N
.

 и е наречена Тèсла [T].

Направлението на
→

∆F е перпендикулярно на равнината, определена от

токовия елемент и магнитната индукция, а посоката му е такава, че погледнато

срещу нея, токовия елемент да се

завърта към магнитната индукция по

най-късия път в посока, обратно на

часовниковата стрелка.

Големината на елементарната

сила е:

3.38 sin... BlIF ∆=∆ ,

 където θ е ъгъла между токовия елемент и магнитната индукция.

Когато токовия елемент е перпендикулярен на магнитната индукция

посоката на силата определя по правилото на дясната ръка: ако дясната ръка се

постави така, че токът има посока на палеца, векторът на магнитната индукция

има посока на пръстите на ръката, посоката на силата е навън от дланта –

фиг.3.12.б.

3.3.5.  Сила на Лоренц.

В закона на Ампер силата
→

∆F , с която магнитното поле действа върху

токовия елемент от проводника, действа върху насочено движещите се

електрични заряди, които се намират в токовия елемент
→
∆lI. . Токът I се

представя чрез елементарния електричен заряд e:
t
en

t
qI

∆
=

∆
∆= . , където n е броят

елементарни електрични заряди. След заместване в закона на Ампер се

получава:

а. б.
Фиг.3.12.
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(3.39)
→→→

×∆
∆

=∆ Bl
t
enF .. .

В този израз
t
lv

∆
∆=
→

→
 е скоростта на насочено движение на електричните

заряди. Силата на Лоренц, действаща върху един заряд, е
n
FFL

→
→ ∆=  и за нея се

получава:

(3.40) →→
→

→
×=∆= Bve

n
FFL . .

3.3.6. Магнитно взаимодействие между проводници с ток.

Силата на взаимодействие между два праволинейни успоредни

проводници с ток е право пропорционална на токовете и дължините на

проводниците и обратно пропорционална на разстоянието между тях.

Когато по два праволинейни успоредни проводника 1 и 2, разположени на

разстояние d текат постоянни токове I1 и I2, първият проводник създава около

себе си магнитно поле, което действа със магнитна сила на втория проводник и

обратно – фиг.3.13. Когато токовете са в една посока, проводниците се

привличат, ако са в противоположни посоки,

проводниците се отблъскват. Когато дължината

l на всеки от проводниците е много по-голяма

от разстоянието d между тях, проводниците мо-

гат да се считат за безкрайно дълги.

Върху всяка точка от втория проводник

магнитната индукция
→

1B на първия съгласно

(3.34) има големина:

3.41 d
IB 10

1 .
.2
= .

Тази индукция е една и съща по цялата дължина на проводника 2. При

тази магнитна индукция върху токов елемент I2.Δl2 от втория проводник

Фиг.3.13.
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съгласно (3.37) действа сила
→

∆ 2F  с големина:

3.42 1222 .. BlIF ∆=∆ .
След заместване на B1 от (3.41) в (3.42) се получава:

3.43 d
lIIF 2210

2
...

.2
∆=∆


 .

За силата, с която втория проводник действа на първия, се получава

същия израз. Силата, която действа на единица дължина от проводника e

l
FF

∆
∆=  и за нея се получава:

3.44 d
II

l
FF 210 ..

.2
=

∆
∆= .

На основата на горната формула за силовото взаимодействие се въвежда

и основната единица за големина на тока Ампер. Един Ампер е такъв ток, който

създава сила на взаимодействие 2.10-7 N за дължина 1 m между два безкрайно

дълги проводника, поставени на разстояние 1 m един от друг.

3.4. Електромагнитна индукция

3.4.1. Поток на вектора на магнитната индукция - скаларното

произведение на вектора
→
B на магнитната индукция по елементарната площ

→
∆S на затворен контур:

3.45 cos... SBSBΦ ∆=∆=∆
→→

,

където
→→

∆=∆ 0.nSS ,
→

0n  е нормалата към площта ΔS,

θ е ъгъла между вектора
→
B  и

→

0n - фиг.3.14.

Потокът на магнитната индукция може да бъде както положителен, така и

отрицателен в зависимост от избора на положителната посока на нормалата
→

0n .

Той се свързва с определен токов контур. В този случай положителната посока

на нормалата към контура е определена от посоката на тока по правилото на

десния винт. Магнитният поток, създаван от контура през повърхнината,

ограничена от него, винаги е положителен.

Фиг.3.14.
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Общият поток на магнитната индукция Ф през произволна повърхнина  е

равен на сумата от елементарните потоци iΦ∆ през повърхнината:

3.46 ∑∆= iФФ .
За еднородно поле и равнина, разположена перпендикулярно на вектора

на магнитната индукция, потокът е:

3.47 SBФ .= .
Единицата за магнитен поток е Тесла по квадратен метър [T.m2] и се

нарича Вебер [Wb].

3.4.2. Електромагнитна индукция - възникването на електричен ток в

затворен контур от проводник при изменение потока на магнитната индукция,

обхванат от контура.

Възникването на индукционен ток показва, че в контура се е появило

електродвижещо напрежение на електромагнитната индукция.

Закон на Фарадей и правило на Ленц за електромагнитната индукция –

индуцираното електродвижещо напрежение εi се определя от скоростта на

изменение на магнитния поток:

3.48 t
Ф

i ∆
∆−= .

Знакът минус във формулата е математичен израз на правилото на Ленц

за определяне на посоката на индукционния ток, според което посоката на

индукционния ток в контура е такава, че създаваното от него магнитно поле се

противопоставя на изменението на магнитния поток, предизвикващ

индукционния ток.

3.4.3. Самоиндукция - възникването на индукционно електродвижещо

напрежение в контур от проводник при изменение на големината на

протичащия през него ток.

Електричният ток, течащ по затворен контур, създава около себе си

магнитно поле, чиято индукция според закона на Био-Савар-Лаплас е

пропорционална на тока. В центъра на кръгов проводник магнитната индукция
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е: Ik
R
IB .

.2
.0 ==   където k е коефициент на пропорционалност. Магнитният

поток Ф на контура също ще бъде пропорционален на тока:

3.49 ILФ .= ,
където L е коефициент на пропорционалност и се нарича индуктивност на

контура. При изменение на големината на тока в контура се изменя и неговия

магнитен поток и в контура се индуцира електродвижещо напрежение.

Единицата за индуктивност има размерност Вебер за Ампер 





A
Wb  и се

нарича Хенри (Н).

От закона на Фарадей при постоянна индуктивност L = const за

самоиндуцираното електродвижещо напрежение се получава:

3.50 t
IL

t
Ф

i ∆
∆−=

∆
∆−= . .

Знакът минус от правилото на Ленц показва, че поради индуктивността

на контура изменението на тока през него се забавя. Ако токът нараства с

времето, тогава 0>
∆
∆

t
I  и εi < 0, токът на самоиндукция е насочен

противоположно на тока от външния източник и забавя на неговото нарастване.

Когато токът намалява с времето, тогава 0<
∆
∆

t
I  и εi > 0, токът на

самоиндукция има същата посока, като намаляващия ток на контура и забавя

неговото намаляване. Притежавайки определена индуктивност, контурът

придобива електрична инертност, изразяваща се в това, че всяко изменение на

тока се забавя толкова повече, колкото по-голяма е индуктивността на контура.

3.4.4. Взаимна индукция - възникване на електродвижещо напрежение в

единия от близко разположени контури при изменението на големината на тока

в другия.

Когато в контура 1 тече ток – фиг.3.15, неговия магнитен поток, показан с

непрекъснати линии, е пропорционален на I1. Частта от този поток Ф21,
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минаваща през контура 2 е:

3.51 12121 .ILФ = ,
където L21 e коефициент на

пропорционалност.

Ако токът I1 се изменя, то в контура 2

се индуцира електродвижещо напрежение

ε2, което по законна на Фарадей е равно на скоростта на изменение на магнит-

ния поток Ф21, създаван от тока I1 през първия контур и минаващ през втория

контур:

3.52 t
IL

t
Ф

∆
∆−=

∆
∆−= 1

21
21

12 . .

Аналогично при протичане на тока I2 в контура 2 част от неговия

магнитен поток Ф12, представен с пунктир, минава през първия контур:

3.53 21212 .ILФ = ,
където L12 e коефициент на пропорционалност.

Ако токът I2 се изменя, в контура 1 се индуцира електродвижещо

напрежение: ε1, равно на скоростта на изменение на магнитния поток Ф12,

създаван от тока във втория конур и минаващ през първия контур:

3.54 t
IL

t
Ф

∆
∆−=

∆
∆−= 2

12
12

21 . .

Коефициентите на пропорционалност L21 и L12 се наричат взаимна

индуктивност на контурите. Те зависят от геометричната форма, размерите, вза-

имното разположение на контурите и от магнитната проницаемост на околната

среда. Пресмятания и опитни резултати показват, че тези коефициенти са равни

помежду си:

L21 = L12.
Единицата за взаимна индуктивност е същата като единицата за

индуктивност - Хенри (Н).

Фиг.3.15.
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