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ુ ધ્રિ
ુ ીભિન:
 સિદ્યિ
ધારો કે બે સમાાંતર પ્લેટોની મદદટથી કેપેસીટર બને છે . જેમાાં એક પ્લેટ પર +q અને બીજી પ્લેટ
પર –q તથા તેમની વચ્ચેન ાં અંતર d છે . તેમજ પ્લેટ વચ્ચેન ાં વવદ્યસથીવિમાન V છે જેથી આ
કેપેસીટરન ાં કેપેવસટન્સ
તન ાં વવદ્યતક્ષેત્ર

છે .
,

અને C = K

(1)

અહી E વવદ્યતક્ષેત્ર, Q
વીજભાર અને C કેપેવસટન્સ
છે .
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથને
વવદ્યતક્ષેત્ર આપતા બાંને બાજઓ પર રહેલા બાંવધત વવજ્ભારો ધ્વારા E1 જેટલ ાં વવદ્યતક્ષેત્ર ઉત્પન્ન
થાય છે , જે E0 વવદ્યતક્ષેત્રની વવરદ્ધ દદશામાાં હોય છે .

(2)

ુ ીભિ
ુ સિજ્ભારોન ંુ મલ્ુ ય:
 ધ્રિ
ધારો કે મક્ત અને બાંવધત વવજ્ભારો વચ્ચેનો સાંબ ાંધ દશાથવત ાં સમીકરણ મેળવવા માટે A કે જે
કેપેસીટરન ાં ક્ષેત્રફળ છે તથા તેની વચ્ચેન ાં વવદ્યતક્ષેત્ર E છે . જેથી ગોવસયન પ ૃષ્ઠ માટે
EA =

જયાાં

મક્ત વીજભાર ઘનતા અને

બાંધ વીજભાર ઘનતા

છે .
જો

હોય તો

ુ ીભિન સદદશ :
 ધ્રિ


ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથની ધ્રવીભવનતાએ ધ્રવીભવન સદદશ

થી દશાથવાય છે . ધ્રવીભવન ઘનતા એ

ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથના એકમ કદ દીઠ ધ્વી-ધ્રવી ચક્માત્રા દશાથવે છે અને ધ્રવીભવન સદદશ
બાંધ પ ૃષ્ઠ વીજભાર ઘનતા જેટલી હોય છે . અદહયાાં ધ્રવીભવન સદદશ
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ધ્રવીભવન ઘનતા દશાથવે છે .
ધારો કે આકૃવતમાાં બતાવ્યા પ્રમાણે ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથનો નળાકાર બ્લોક વવદ્યતક્ષેત્રમાાં મકેલ છે
અને નળાકારની સપાટી વવદ્યતક્ષેત્રની દદશામાાં રાખવામાાં આવે છે .
હવે ધારો કે નળાકારન ાં ક્ષેત્રફળ A અને લાંબાઈ l છે . અદહ બાંવધત વવજ્ભારની પ ૃષ્ઠ ઘનતા
અને તેની ધ્વી-ધ્રવીય ચાક્માત્રા lA

છે .

છે .

તો એકમ કદ દીઠ ધ્વી-ધ્રવીય ચાક્માત્રા,

A

A

માટે વીજભારીત પ ૃષ્ઠ ઘનતા = ધ્રવીભવન ઘનતા.
A
Acosθ

A
cosθ

cosθ

ુ ીભિ
ુ ર્યેલ ર્ુકડાન ંુ
 ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાર્્ની ધ્રિ
ુ સિભિ ક્ષેત્ર:
સિદ્યિ
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથની ધ્રવીભત થયેલ ટકડાના લીધે દરના બબિંદ P પરન ાં વવદ્યતક્ષેત્ર નક્કી કરવ ાં
છે . આકૃવત મજબ ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથના ટકડામાાં
માટે કદખાંડ
dQ =

ના કારણે P પરન ાં વવદ્યતવવભવ =
૩

π

માટે Q =

Q=

જેટલ ાં કદખાંડ r’ પર છે .

૩

π

π

જેમાાં

જયાાં

π

Q=

π

dS

π

Q=

π

dS

π

જેને ધ્રવીભત થયેલા ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથન ાં વવદ્યતવવભવ દશાથવે છે .

 ડાઇ-ઇલેકટ્રીકમાં ગોસનો સનયમ:
અવકાશમાાં વીજભાર વવતરણમાટે ગોસનો વનયમ,
છે . ધારો કે એકસરખ ાં ધ્રવીભ ૂત થયેલ
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ન હોય તેવા ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથ માટે બાંવધત વીજભાર ઘનતા

છે અને મક્ત ઘનતા

છે .

ds

 મેક્રોસ્કોસપક ડાઇ-ઇલેકટ્રીક અચળાંક:
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથમાાં વવદ્યતક્ષેત્ર- , વવદ્યત સ્થાનાાંતર સદદશ
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક અચળાાંક K =

, પરવમટીવીટી

, ધ્રવીભવન ઘનતા સદદશ ,

અને વવદ્યત સશેપટીબીલીટી

ને મેક્રોસ્કોવપક

ડાઇ-ઇલેકટ્રીક અચળાાંક કહે છે .
જેમાાં

પણ લખી શકાય છે . જેને
તથા



રીતે પણ લખી શકાય.

પણ લખી શકાય. તે ઉપરાાંત

.

ડાઇ-ઇલેકટ્રીક સ્લેબ પર કેપેસસટર ધ્િારા લાગત ંુ બળ
અહી બે સમાાંતર પ્લેટોની મદદથી કેપેવસટર
બનેલ છે . જયાાં d,l અને b અનક્રમે પ્લેટોની
વચ્ચેન ાં અંતર, લાંબાઈ અને પહોળાઈ છે . તે
દકસ્સામાાં તેન ાં કેપેવસટન્સ

b

છે .
l

તથા કેપેવસટરની ઉર્જથ

જેથી ડાઇ-ઇલેકટ્રીક સ્લેબ પર કેપેવસટર ધ્વારા લાગત ાં બળ

b

l]

b

ુ ીય અને અધ્રિ
ુ ીય ડાઇ-ઇલેકટ્રીક:
 ધ્રિ
જયારે ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથના મ ૂળભત કાનોને વવદ્યતક્ષેત્રમાાં મકવામાાં આવે ત્યારે તે પદાથથના
બાંધારણીય કણોના વીજભાર પર અસર થાય છે અને કેટલાક ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથના પરમાણઓ
કાયમી ધોરણે વવદ્યત ધ્વીધ્રવી ધરાવતા હોય છે . આવા પદાથથના અણ/પરમાણને ધવીય અણઓ
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કહેવાય છે . ઉ.તરીકે HCL અને H2O વગેરે. જયારે આ ગણધમથ ના હોય તો તેમને અધ્રવીય ડાઇઇલેકટ્રીક અણઓ કહે છે .

ુ ક્ષેત્ર માટેન ંુ લોરે ન્દ્ટસ સમીકરણ
 સ્ર્ાસનક અર્િા આંિદરક સિદ્યિ
લોરે ન્ટઝ નામના વૈજ્ઞાવનકે સૌપ્રથમ આંતદરક વવદ્યતક્ષેત્ર માટેન ાં સમીકરણ મેળવ્્ ાં હત ાં. તેના માટે
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથમાાં કોઈ બબિંદ આગળન ાં આંતદરક વવદ્યતક્ષેત્ર મેળવવ ાં છે અને ધારો કે ધ્રવીય
ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથ અનેક બીન્દવત વવદ્યત ધ્વી-ધ્રવીયનો બનેલો છે અને દરે ક આવા
એકબીર્જથી અમક નેનોમીટર જેટલા અંતરથી છુટા
પડેલા છે . આવા વવદ્યત ધ્વી-ધ્રવીયન ાં વવદ્યતક્ષેત્ર એ
અંતરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાાં હોય છે . આમ, ચોક્કસ
બીન્દથી જેમ દર જઇએ તેમ આ બબિંદ પરન ાં બધા ધ્વીધ્રવીયના વવદ્યતક્ષેત્રની અસરમાાં ઘટાડો થતો જોવા
મળે છે અને અમક ચોક્કસ અંતર પછી વવદ્યત
ધ્રવીયના વવદ્યતક્ષેત્રની અસર નહીવત જોવા મળે છે અથવા બબલકલ જોવા મળતી નથી.
આવા ધ્રવીય ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથમાાં કોઈ બબિંદ પરન ાં પદરણામી વવદ્યતક્ષેત્ર એ નીચે પ્રમાણે
જણાવેલ સદીશોના સરવાળો છે .:
આપાત વવદ્યતક્ષેત્ર

E કે જે બહારના મક્ત વવજ્ભારને લીધે મળે છે , અધ્રવીય ક્ષેત્ર

કે જે

પદાથથની બહારની સપાટી પર ઉત્પન્ન થતા ધ્રવીય વીજભાર ને લીધે મળે છે જેને
દશાથવી શકાય છે , લોરે ન્ટઝ ક્ષેત્ર

જે પદાથથની અંદરની રહેલા ગોળાકાર ગોળાઓની અંદરની

સપાટી ઉપર ધ્રવીય વીજભારોને કારણે મળત ાં વી.ક્ષે. છે અને ધ્વી-ધ્રવીયન ાં ક્ષેત્ર
=

+

+

+

થી

૩

.

૩

જયાાં પ ૃષ્ઠન ાં ક્ષેત્રફળ ds = 2 asinθadθ છે , તથા વી.ક્ષે.
જેથી કલ વી.ક્ષે.

cos

cos sinθ θ

sin cos
૩

બને (રીંગ પરન ાં)

૩

તે જ રીતે ઘન સ્વરૂપ ધરાવતા સ્ફદટક કે જે સમઘન સાંમવત ધરાવે છે તેવા પોલાણવાળા ગોળાની
અંદર વી.ક્ષે.

૩

મળે છે .

આમ, ધ્રવીય ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથની અંદર વી.ક્ષે.
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 કલોસસયસ-મોસોટી સમીકરણ
કલોવસયસ-મોસોટી નામના વૈજ્ઞાવનક સૌપ્રથમ ડાઇ-ઇલેકટ્રીક અચળાાંક (K) અને ધ્રવીયતા (α)
વચ્ચેનો સાંબધ
ાં દશાથવત ાં સમીકરણ મેળવ્્ ાં હત ાં. ડાઇ-ઇલેકટ્રીક પદાથથને વવ.ક્ષે. આપતા તેના
મ ૂળભત કણોમાાં ધ્રવીયતા મળે છે જેને કારણે તેની આજબાજ વી.ક્ષે. મળે છે જેને લોરે ન્ટઝ
સમીકરણથી

દશાથવાય છે .

૩

આ વવ.ક્ષે.ની અસર હેઠળ પ્રેદરત વી. ધ્વીધ્રવીય ચક્માત્રા ધરાવે છે અને તે સ્થાવનક વી.ક્ષે.ના
સમપ્રમાણમાાં હોય છે . તેથી P

=α

જો પદાથથના માધ્યમમાાં એકમ કદ N પરમાણઓ રહેલ હોય તો ધ્રવીયભવન સદદશ નીચે પ્રમાણે
મળે છે .

NP

મળે .

જયાાં P નો વી.ક્ષે. E સાથેનો સાંબ ાંધ

છે .

આમ K=1+N / .
જો ડાઇ-ઇલેકટ્રીક માધ્યમ કેટલાક પ્રકારના ્વનટ ધરાવતા હોય તો

.

પોલરાઇઝેબીલીટી એ ટેનસર છે અને સાંમવત ્વનટ માટે અદીશ રાશી છે .
આઈસોટ્રોવપક ડાઇ-ઇલેકટ્રીક માધ્યમ માટે આખા માધ્યમમાાં સ્થાવનક ક્ષેત્રન ાં મલ્ય સમાન હોય છે .
૩

જયાાં P ન ાં સમી. મકતા,

જે ને કલોવસયસ-મોસોટી સમીકરણ કહે છે .

[પ્રકરણ 1]

૩

૩
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