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DIELEKTRIKO SANTYKINĖS DIELEKTRINĖS SKVARBOS 

NUSTATYMAS PLOKŠČIUOJU KONDENSATORIUMI 

Darbo užduotis 

1. Ištirti plokščiajame kondensatoriuje sukaupto krūvio priklausomybę nuo atstumo tarp 

plokštelių, esant pastoviai įtampai. Apskaičiuoti tiriamo kondensatoriaus talpą.  

2. Taip pat nustatyti krūvio priklausomybę nuo maitinimo šaltinio įtampos, esant fiksuotam 

atstumui tarp kondensatoriaus plokštelių.  

3. Esant analogiškam fiksuotam atstumui, apskaičiuoti kondensatoriaus krūvio priklausomybę nuo 

įtampos bandymą atliekant su dielektriku. Palyginti šias priklausomybes. 

4. Nustatyti tiriamo dielektriko santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinį jautrį.  

Teorinė dalis 

Dielektrikais arba izoliatoriais vadinamos medžiagos, pasižyminčios prastu elektros srovės 

pralaidumu dėl savo mažos laisvųjų krūvininkų, dalyvaujančių elektros srovės generavime, 

koncentracijos.  

Atskirai paimta pavienė dielektriko molekulė yra laikoma elektriškai neutralia, tačiau 

molekulę sudarančios subdalelės turi elektrinius krūvius, kuriuos galima apibūdinti teigiamo ir 

neigiamo krūvių centrais. Šių elektros krūvių centrų padėtys molekulėje priklauso nuo konkrečios 

molekulės sandaros. Nesimetriškos molekulės, kuriose teigiamo ir neigiamo krūvių centrų padėtys 

nesutampa, vadinamos polinėmis. Polinės molekulės charakterizuojamos elektrinio dipolinio 

momento verte, apskaičiuojama pagal formulę lqp


 , kur l


- atstumas tarp teigiamo ir neigiamo 

krūvio centrų. Vektoriai l


ir p


 yra lygiagretūs. Jie Jų kryptys yra iš neigiamų elektros krūvių 

centro į teigiamų elektros krūvių centrą. Dielektrikai, kurių sudėtyje vyrauja polinės molekulės, 

vadinami poliniais. Simetriškose molekulėse teigiamų ir neigiamų elektros krūvių centrų 

koordinatės sutampa, t.y. jų elektrinis dipolinis momentas lygus 0,  nes 0l


. Tokios molekulės 

vadinamos nepolinėmis, atitinkamai dielektrikai, kuriose vyrauja nepolinės molekulės, vadinami 

nepoliniais.  

Dielektriko poliškumą nusako dielektriko poliarizuotumas arba poliarizacijos vektorius P


. 

Šis dydis apskaičiuojamas konkrečiam nagrinėjamam tūriui, geometriškai sudėjus visų tame tūryje 

esančių molekulių dipolinius momentus ir padalinus juos iš konkretaus tūrio: 

V

p

P i
i








. (1) 
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Šis dydis apibūdina dielektriko poliarizuotumą, t.y., jei dipolinis momentas nelygus nuliui 

0P


, dielektikas vadinamas poliarizuotu. Poliarizuotumo SI vienetas yra kulonas kvadratiniam 

metrui (C/m
2
).  

Įnešus nepolinį dielektriką į elektrinį lauką, nepolinės molekulės elektringosios dalelės 

reaguoja į šį lauką - jos pasislenka jėgos veikimo kryptimi, ko pasekoje molekulės deformuojasi. 

Deformuotos molekulės teigiamų ir neigiamų elektros krūvių centrų padėtys jau nesutampa. Joje 

susidaro elektrinis dipolinis momentas lqp


 , vadinamas indukuotuoju. Silpnuose elektriniuose 

laukuose nepolinėje molekulėje atsiradęs nuotolis l


 tiesiogiai proporcingas elektrinio lauko 

stiprumui E


. Tuomet molekulėje atsiradęs elektrinis dipolinis momentas aprašomas sekančia 

priklausomybe: 

Ep



0

 , (2) 

čia )/(1085,8 2212

0 mNC    arba ( mF / ) - elektrinė konstanta,   - konstanta, priklausanti 

nuo konkrečios molekulės arba atomo savybių, vadinama molekuliniu (atominiu) 

poliarizuojamumu.  

Iš to, kas pasakyta, išplaukia, kad molekulės indukuotasis elektrinis dipolinis momentas p


 

priklauso nuo molekulės prigimties, jį indukavusio elektrinio lauko stiprumo E


. Indukuotojo 

elektrinio dipolinio momento vektoriaus kryptis sutampa su elektrinio lauko stiprumo vektoriaus E


 

kryptimi. Taigi stiprumo E


 elektrinio lauko veikiamoje kiekvienoje molekulėje indukuojamas to 

paties didumo ir krypties elektrinis dipolinis momentas p


 (jei visos molekulės vienodos). Jei tokio 

dielektriko tūrio vienete yra n  molekulių, tai tūrio vieneto elektrinis dipolinis momentas 

(poliarizuotumas) apskaičiuojamas pagal šią formulę.  

EEnpnP


 00  . (3) 

Bedimensinė konstanta  n , priklausanti nuo dielektriko molekulinių savybių, 

vadinama medžiagos dielektriniu jautriu. Ši poliarizacija atsiranda dėl elektronų poslinkio 

molekulėje, todėl ji vadinama elektronine, arba deformacine, poliarizacija.  

Analogiškai tokia pati poliarizuotumo išraiška (3) galioja ir poliniams dielektrikams.  

Be dielektrinio jautrio visi dielektrikai yra apibūdinami dar vienu dydžiu – dielektrine 

skvarba, parodančiu, kiek kartų sumažėja elektrostatinio lauko stipris medžiagoje, palyginti su 

lauko stipriu vakuume, kurio 1 . Šis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:  

 1 . (4) 
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Vakuumui 0 , kadangi vakuume nėra molekulių ( 0n ).  

Medžiagos, kuriose yra žymiai daugiau laisvųjų krūvininkų nei dielektrikuose, priešingai 

nei pastarieji pasižymi labai geru srovės pralaidumu, todėl yra vadinamos laidininkais. Prie 

laidininkų yra priskiriami įvairūs metalai, plazma bei elektrolitai. Metaluose laisvieji krūvininkai 

yra elektronai, plazmoje – jonai ir elektronai, o elektrolituose – jonai.  Normaliomis sąlygomis 

laidininkuose kaip ir visuose kituose kūnuose teigiamas krūvis kompensuoja neigiamą, tad kūnas 

neturi krūvio.  Tačiau įnešus laidininką į elektrinį lauką 0E


, jame esantys laisvieji krūvininkai, 

veikiami elektrinio lauko, pradeda judėti priklausomai nuo savo krūvio – teigiamą krūvį turintys 

jonai juda pagal lauką, elektronai – prieš lauką (1 pav.). Gauname, kad laisvieji krūvininkai 

persiskirsto ir kūnas įsielektrina vienodo didumo priešingo ženklo krūviais. Tokie krūviai vadinami 

indukuotaisiais, o tokio pobūdžio įsielektrinimas – elektrostatine indukcija.  Tačiau taip perskirstyti 

krūvininkai savo ruožtu kuria vidinį elektrinį lauką indukE


, kuris yra nukreiptas prieš išorinį 

00  indukEE


. Todėl yra daroma išvada, kad perteklinis elektrinis krūvis laidininko viduje 

elektrinio lauko nesukuria, šis krūvis pasiskirsto tik išoriniame laidininko paviršiuje. Kalbant apie 

metalus, juose juda tik elektronai ( pav. žymimi „-“), o teigiami krūvininkai (pav. žymimi „+“) -  tai 

nejudantys jonai, kurie yra praradę dalį savo laisvųjų elektronų. Remiantis tvermės dėsniu yra 

laikoma, kad indukuotųjų krūvių algebrinė suma yra lygi nuliui.  

 

1 pav. Laidininko įsielektrinimas, jį paveikus išoriniu elektrostatiniu lauku. 

Nagrinėjant elektrostatinį lauką ties įelektrinto laidininko paviršiumi buvo nustatyta, kad 

elektrostatinio lauko stiprumas yra tiesiogiai proporcingas krūvio paviršiniam tankiui  : 





0

E . (5) 

Paviršinis krūvio tankis savo ruožtu priklauso nuo laidininko formos. Laidininko krūvio 

q ir potencialo  santykis vadinamas laidininko elektrine talpa: 
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q
C  . (6) 

Elektrinė talpa skaitine verte lygi tokiam krūviui, kurį suteikus laidininko potencialas 

pasikeičia per vienetą. Talpos SI vienetas yra faradas ( V C/1 1F 1  ).  

Šiame darbe yra naudojamas plokščiasis kondensatorius (2 pav.). Kondensatorius – tai 

prietaisas, susidedantis iš dviejų laidininkų, atskirtų plonu dielektriko 

sluoksniu. Pagrindinė šių prietaisų paskirtis kaupti elektros energiją 

tarp tų dviejų laidininkų, dar vadinamų elektrodais. Priklausomai nuo 

elektrodų formos, kondensatoriai skirstomi į plokščiuosius, cilindrinius 

bei sferinius. Patys paprasčiausi savo forma yra plokštieji 

kondensatoriai – jų elektrodai – tai dvi metalinės plokštelės, kurios yra 

sustatomos šalia viena kitos labai nedideliu atstumu, lyginant su jų 

matmenimis. Tai svarbi sąlyga, kadangi tokiu atveju elektrinį lauką 

tarp elektrodų laikome pastoviu ir visur vienodu.  Kondensatoriai yra 

apibūdinami kondensatoriaus krūviu, t.y. vieno elektrodo krūvio 

moduliu q , bei kondensatoriaus talpa C , t.y. kondensatoriaus krūvio ir 

elektrodų potencialų skirtumo modulio || 21   santykiu. 

Kondensatoriaus krūvis priklauso nuo elektrodo ploto A  bei jo krūvio tankio  : 

Aq   . (7) 

Potencialų skirtumo modulis vienalyčiame elektriniame lauke yra proporcingas elektrinio  

lauko stipriui bei dielektriko sluoksnio storiui tarp kondensatoriaus plokštelių d : 

Ed || 21  . (8) 

Apjungus (7) ir (8) formules, gauname plokščiojo kondensatoriaus elektrinę talpą: 

d

A
C  0 ; (9) 

  - dielektriko, esančio tarp plokštelių santykinė dielektrinė skvarba. Skaičiavimuose su oru 1 . 

Tyrimo metodika ir aparatūra. 

Kondensatoriuje sukauptą krūvį galima apskaičiuoti žinant jo elektrinę talpą bei įtampą 

tarp jo elektrodų: 

UCq  . (10) 

Sulyginus (9) ir (10) formules turime kondensatoriaus krūvio priklausomybę nuo įtampos 

bei geometrinių jo matmenų: 

 

2 pav. Kondensatorius 
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U
d

A
q


 0

. (11) 

Patalpinus tarp kondensatoriaus plokštelių (elektrodų) dielektriką, jo talpa padidėja 

 kartų, todėl išmatavę krūvius kondensatoriuje su vakuumu ir dielektriku tarp kondensatoriaus 

plokštelės, galime apskaičiuoti jo dielektrinę skvarbą:  

q

qd . (12) 

Šiame laboratoriniame darbe kondensatoriaus parametrai yra nustatomi naudojantis žemiau 

pateiktame paveikslėlyje (3 pav.) naudojama laboratorine įranga.  

 
 

3 pav. Laboratorinio darbo priemonės [2] 

 

4 pav. Darbinių priemonių sujungimo schema [2] 

3 ir 4 pav. pavaizduoti laboratorinio darbo reikmenys: 1 – nežinomos talpos 

kondensatorius, kurio parametrus šiame darbe nustatinėjame, 2 – aukštos įtampos maitinimo šaltinis 

(maksimali įtampa – 5 kV), 3 – laidas, kuriuo yra kraunamas kondensatorius, 4 – žinomos talpos 
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matavimo kondensatorius ( nFCm  220 ), 5 – nuolatinės įtampos stiprintuvas, 6 – matavimo 

įrenginio prijungimo laidas, 7 – nuolatinės įtampos voltmetras, matuojantis iki 10 V įtampą. 11 – 

dielektriko plokštelė, pagaminta iš organinio stiklo. Voltmetru 7 matuojama įtampa yra dviejų 

lygiagrečiai sujungtų kondensatorių įtampa. Lygiagrečiai jungiamų kondensatorių talpa yra lygi jų 

talpų sumai, bet kadangi tiriamo kondensatoriaus elektrinė talpa C yra ženkliai mažesnė už 

matavimo kondensatoriaus talpą mC , laikome, kad kondensatoriaus krūvis priklauso tik nuo 

žinomos talpos ir išmatuotos įtampos, t.y.  

UCUCCUCq mmlygiag  )( . (13) 

Darbo eiga. 

Patikrinkite pradinius prietaisų užsistatymus. Matavimo įrenginio nuolatinės įtampos stiprinimas 

turi būti nustatytas 10
0
, laiko konstanta – 0, o įėjimo varža didelė   1013

eR . 

1. Krūvio priklausomybės nuo atstumo tarp kondensatoriaus tyrimas. Šio eksperimento metu 

keičiamas atstumas tarp kondensatoriaus plokštelių išlaikant pastovią maitinimo įtampą: 

1.1.  Įjungiamas aukštos įtampos šaltinis 2 ir stiprintuvas 5. 

1.2. Sukant mikrometrinės skalės galvutę nr.8, parenkamas pradinis atstumas tarp kondensatoriaus 

plokštelių 1. Rekomenduojamas pradinis atstumas mmd  1 .  

1.3. Sukant aukštos įtampos potenciometrą 9 nustatoma dėstytojo užduota įtampa. 

Rekomenduotinas intervalas – nuo 0,5 iki 4 kV. Ši įtampa žymima cU .  

1.4. Izoliuota kondensatoriaus plokštelė 1 yra prijungiama prie aukštos įtampos šaltiniu specialiu 2 

prijungimo laidu kartu su apsaugine varža 3, kad pasikrautų. Laiko trukmė apie minutę. Po to 

kondensatorius yra atjungiamas nuo šaltinio, kad galėtume išmatuoti žinomos talpos (220 nF) 

kondensatoriaus įsielektrinimo įtampą. 

1.5. Įkišamas matavimo įrenginio prijungimo laido kištukas 6. Voltmetru išmatuojama įtampa mU . 

Voltmetras 7 visada turi būti nustatytas ant pastovios įtampos. Konkreti matuojamo dydžio 

vertė nustatoma įsivertinus vienos padalos vertę ir ją padauginus iš rodomo dydžio. Vienos 

padalos vertė įsivertinama pagal formulę: 
N

x
n rib

padalos ; čia - ribx - didžiausia matuojamo 

dydžio vertė, nuskaitoma nuo prietaisų ribų perjungimo rankenėlės, o N - skalės padalų 

skaičius. Šiame darbe rekomenduotina voltmetro matavimo skale pasirinkti 3 V nuolatinę 

įtampa.  

1.6. Indukuotas krūvis apskaičiuojamas padauginus išmatuotą įtampą mU su žinoma talpa (220 nF).  

1.7. Tuomet ištraukiamas matavimo įrenginio prijungimo laido kištukas 6, paspaudžiamas 

matavimo įrenginio mygtukas „reset“ 10, pašalinant paskutinę matuotą įtampos vertę. 
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Eksperimentas kartojamas iš naujo didinant dėstytojo nurodytu žingsniu atstumą tarp 

kondensatoriaus plokštelių. Pagal (9) formulę apskaičiuojama nežinoma kondensatoriaus  talpa 

C . Kondensatoriaus plokštelės plotas 2 0531,0 mA  . Gautais rezultatais užpildoma pirmoji 

lentelė. Brėžiama krūvio priklausomybė nuo d/1 .  

1 lentelė: 

cm ,d        

mU , V       

1/d, 1/cm       

m ,d        

q , nC       

nF ,C        

2. Krūvio priklausomybės nuo įtampos tarp kondensatoriaus tyrimas. Šio eksperimento metu 

keičiama dėstytojo nurodytu žingsniu įtampa, išlaikant pastovų atstumą tarp kondensatoriaus 

plokštelių. Rekomenduotinas atstumas tarp plokštelių šiame darbe yra cmd  98,0 . Pastaba! 

Šis rekomenduotinas atstumas sutampa su dielektriko, naudojamo trečiame eksperimento etape, 

pločiu. Išlaikant analogiškus parametrus, bus įmanoma palyginti krūvius, gautus su dielektriku 

ir be dielektriko. 

3.  Eksperimentas su dielektriko plokštele. Ši plokštelė yra įstatoma tarp kondensatoriaus 

elektrodų ir švelniai priveržiama sukant skalės galvutę 8. Atliekamas eksperimentas analogiškai 

kaip antruoju atveju. Patalpinus dielektriką, kondensatoriaus talpa, o kartu ir krūvis turi 

padidėti, todėl verta padidinti voltmetro matavimo skalę iki 10 V.  Gautais rezultatais 

užpildome 2 – ąją lentelę. Krūvis, apskaičiuotas įstačius dielektriką, žymimas dQ . 

Pasinaudojus (12) formule apskaičiuokite dielektrinę skvarbą  . Apskaičiuojamas dielektrinės 

skvarbos vidurkis 
n

n

i

i
 1



 , čia n  - matavimų skaičius; i   - į-tąjį matavimą atitinkanti   

vertė. Nubrėžkite vienoje koordinačių sistemoje krūvių priklausomybes nuo maitinimo šaltinio 

įtampos cU . Apskaičiuokite dielektrinį jautrį pagal (4) formulę. 
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2 lentelė: 

cU , kV         

mU , V         

q , nC         

dU , V         

dq , nC         

          

          

           

 

4. Pagal   vertę raskite žinynuose, iš kokios medžiagos buvo pagamintas dielektrikas.  

Vakuumas 1 

Oras 1,00054 

Organinis stiklas 2,5 - 4 

Getinaksas 2,5 - 6 

Polichlorvinilas 3,1 - 4 

Ftoroplastas 2,5 – 2,7 

Stiklas 4 – 15 

Kartonas 2 – 3 

 

Literatūra 

1. Tamašauskas A., Vosylius J. Fizika, II dalis: Vadovėlis respublikos inžinierinių specialybių 

studentams. – Vilnius, Mokslas, 1989. – 193 p. 

2. https://www.phywe.com/en/p2420600#tabs4 

Kontroliniai klausimai 

1. Kas yra dielektrikas? 

2. Paaiškinkite sąvoką „elektrinis dipolinis momentas“. Parašykite formulę, matavimo vienetus. 

3. Kas yra poliarizuotumas? Parašykite formulę, matavimo vienetus. 

4. Paaiškinkite kas yra polinis ir nepolinis dielektrikai? 

5. Kaip elektrinis laukas veikia nepolinį dielektriką? 

6. Kas yra dielektinis jautris ir dielektrinė skvarba? Nurodykite sąryšį tarp jų  bei jų vertes 

vakuume. 

https://www.phywe.com/en/p2420600#tabs4
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7. Kas yra metalas? 

8. Kaip elektrinis laukas veikia metalą? 

9. Kas yra kondensatorius ir kokiais dviem dydžiais jis apibūdinamas? 

10. Kas yra talpa? Kokie jos matavimo vienetai? Nuo ko priklauso kondensatoriaus talpa. 

Parašykite formulę. 


