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Реферат
Природу електричних явищ обумовлюють дисбаланси двох видів: дисбаланс між кількістю
протонової і електронової матерії, котрий можна вважати за джерело електричних розрядів, і
котрий становить предмет електростатики, і дисбаланс між енергіями хаотичного руху електронів
в різних місцях електронної хмари, що є джерелом виникнення електричних струмів. При
встановленні навіть миттєвого контакту між двома електронними хмарами різних за величиною
потенціалів, відбувається електричний розряд, що призводить до утворення спільної хмари з
однаковим електричним потенціалом, тобто такої, в котрій швидкості хаотичного руху електронів
будуть однаковими. Протонова матерія взаємодіючих тіл притягається силами Фаціо, інакше
кажучи – електромагнітними силами; електронова матерія взаємодіючих тіл відштовхується
силами дифузії електронового газу, котрі ми називаємо фарадейовими силами. При переважанні
сил Фаціо над фарадейовими силами взаємодіючі тіла притягатимуться, і навпаки, при
переважанні фарадейових сил над силами Фаціо тіла відштовхуватимуться. Визначальним
чинником трибоелектричного ефекту є різність тих тисків, з якими протонова матерія об’єктів
утримує при собі їх електронні хмари. Трибоелектричний ефект може бути властивим не лише
парам об’єктів з різних матеріалів, здебільшого тих, що займають певні місця у трибоелектричних
серіях, а й парам об’єктів з того ж самого матеріалу, бодай лише ці об’єкти мали специфічні
форми, габарити і істотно відмінні розміри. Листки листкового електроскопу розходяться під дією
фарадейовох сил, генерованих унаслідок стікання на них електронів під впливом електронового
заряду випробуваного тіла. Блискавка є продуктом ланцюгової експлозії водяних пузирів грозової
хмари під дією фарадейових сил, що в кожному з таких пузирів розривають його електронну
оболонку разом з оболонкою самого пузиря; причому такі водяні пузирі утворюються шляхом
злиття дрібніших водяних крапель разом з їх електронними оболонками і наступного розриву
утвореної краплі з утворенням в її середині газової фази. Кульова блискавка є розтягнутий в усі
боки електронною оболонкою і до пори не розірваний водяний пузир, в котрому сили
поверхневого натягу чинять опір фарадейовим силам.
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Інтродукція
Матеріальний світ, як його собі уявляє Ефірові дружня фізика, є побудований з трьох основних
взаємно пов’язаних складників або ж сфер. Найбільш вивченою з них є протонова матерія, тобто
така, основним компонентом якої є протони. Крім власне протонів сюди відносяться побудовані з
них ядра молекул, атомів і іонів. Її можна назвати протоносферою. Менш вивченою є електронова
матерія, або електроносфера, що власне і становить предмет даної статті, а третьою і бодай
найістотнішою але найменше вивченою є газистий ефір (елоносфера).
Електрика в її розумінні сьогоднішньою наукою є нерозривно пов’язана з поняттям електричного
заряду, котре разом з кількома іншими, наприклад такими як маса, є успадковане сучасною
наукою від сивої давнини і становить одну із сплутаних в клубок основоположних догм сучасної
фізичної науки.
Що воно таке електричний заряд, який його фізичний смисл, чи є це частка, чи може щось інше,
сучасна наука прямої відповіді не дає, і замість прямої відповіді вона лише вказує на те, що
носіями електричних зарядів є електрони, протони і інші частки. Як декларується сучасною
наукою, електричному зарядові властиві дві форми: позитивна і негативна. Як електрони, так і
протони несуть у собі заряд однакової величини, але позитивний заряд протона є точно
протилежний негативному заряду електрона. Якщо об’єкт має більше протонів, ніж електронів, він
є заряджений позитивно; якщо ж він має більше електронів, ніж протонів, він є зарядженим
негативно. Якщо ж він має однакову кількість протонів і електронів, заряди урівноважують один
одного, і об’єкт стає електрично нейтральним.
Поняття про позитивні і негативні електричні заряди успадковані нами ще від Бенджаміна
Франкліна (1706-1790), котрий крім того відмітив, що різнойменні заряди притягаються один до
одного, а однойменні відштовхуються. Наскільки сильно вони притягаються, або відштовхуються
дослідив Шарль Огюстен де Кулон (1736-1806), котрий сформулював результати своїх досліджень
у формі загальновідомого закону Кулона, відповідно до якого електромагнітні сили, що
притягають, або відштовхують взаємодіючі об’єкти, є пропорційними добутку їх зарядів і обернено
пропорційними квадратові відстані між ними.
Ефірові дружньою фізикою доведено, що поняття електричного заряду, так як воно розуміється
сучасною фізикою, є позбавлене матеріальної суті, і що та величина, котрою цей заряд оцінюють, є
еквівалентом маси електрона, а та, у свою чергу, є еквівалентом площі поперечного перерізу
останнього [1]. У цьому зв’язку ЕДФ розглядатиме електричні явища виключно як спричинені
наявністю електронів і їх співвідношенням до протонової матерії.
Зібрані сучасною наукою і технікою численні данні про електричні явища в основному відносяться,
з одного боку, до розділу під назвою електростатика, і, з іншого боку, до розділу, що систематизує
знання, пов’язані з електричним струмом. Явища, віднесені до цих розділів, мають свої
особливості, і при розкритті цих особливостей з точки зору Ефірові дружньої фізики видається
потрібним визначити їх суть і першопричини.
Відомо, що мало не кожне з матеріальних тіл, складених з протонової матерії, утримує окрім
орбітальних електронів, ще й асоційовану з ним хмару електронного газу, складену з хаотично
рухливих електронів. Електронний газ з точки зору його фізичних властивостей не відрізняється від
добре вивчених класичною фізикою молекулярних газів, і так само як і вони підпорядковується
відомим газовим законам [2]. Тим не менш, електронний газ має свої особливості, найбільш
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показовою з яких є його фрагментарність, що полягає в його розподілі на окремі хмари, кожна з
яких прив’язується до свого носія, котрим може бути будь-яке матеріальне тіло, включно з
краплею рідини, або окремим атомом або молекулою. Хмара утримується своїм носієм силами
Фаціо (сьогодні їх називають кулоновими або електромагнітними силами), що діють між
протоновою матерією і електронами, утримуючи останні в безпосередній близькості від
протонової матерії.
В кожній з систем, складених з електронної хмари і її носія, названі складники знаходяться в стані
безперервної взаємодії, і взаємовідношення між кількостями цих складників визначає
спроможність системи до електричної взаємодії з іншими системами. Всякий дисбаланс в тому чи
іншому тілі між кількостями його протоновоі і електронової матерій розцінюється сьогодні як
наявність у ньому електричного заряду того чи іншого знаку, тоді як електрично збалансованими
вважаються системи, пов’язані з землею.
Важливою особливістю електронового газу є хаотичний рух його електронів, швидкість якого, а
відтак і його енергія є іншим визначальним фактором названих вище систем. У різних системах
енергії хаотичного руху електронів можуть різнитися. Вони можуть різнитися і в межах однієї
системи, і така різниця найчастіше підтримується штучно супроти природної властивості
електронного газу до нівеліризації енергії, а відтак і швидкості хаотичного руху електронів в усіх
ділянках однієї й тієї ж хмари. Нівеліризація швидкості хаотичного руху електронів проявляється в
формі електричного струму, що може використовуватись для задоволення найрізноманітніших
людських потреб.
Підсумовуючи можна ствердити, що природу тих чи інших електричних явищ обумовлюють
дисбаланси двох видів:
1) дисбаланс між кількістю протонової і електронової матерії, котрий можна вважати за
джерело електричних розрядів, і котрий становить предмет електростатики;
2) дисбаланс між енергіями хаотичного руху електронів в різних місцях електронної хмари,
що є джерелом виникнення електричних струмів.
В пропонованій нижче статті йтиметься про ті явища, що спричиняються дисбалансами першого
виду і становлять предмет електростатики.
Про електронні хмари
Як вже було сказано раніше, кожне з матеріальних тіл, складених з протонової матерії, тобто
матерії, основу якої складають протони, а саме ядра атомів, молекул, іонів і т.п., утримує
принаймні одну асоційовану з ним хмару електронного газу, складену з хаотично рухливих
електронів. (див. фіг.1а, на котрій зображено тіло 1, оточене оболонкою (хмарою) 2 з
електронного газу, де для наочності електрони позначені червоними хрестиками). Висловлювання
«принаймні одну» має в цьому контексті свій певний смисл, пов’язаний з тим, що фізичні тіла
можуть бути складеними з матеріалів, що мають різні електропровідності. Тіла складені з металів,
котрі характеризуються високими електропровідностями, мають, як правило, одну електронну
хмару на все тіло, хмару, що, як правило, обволікає його з усіх сторін. На відміну, тіла, складені з
діелектриків, мають безліч цілком автономних і електрично не зв’язаних мікрохмаринок, котрі в
сумі охоплюють це тіло, але кожна з яких обволікає лише окремий мініфрагмент діелектричного
матеріалу.
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Аби не сили Фаціо, що зв’язують електрони з протоновою матерією тіла, вони порозбігалися б під
дією тиску електронового газу, що передається від електрона до електрона як у наслідок їх
безпосередньої взаємодії між собою, так і у наслідок посередницької дії ефіру. Останнім можна
пояснити відомий факт, що в порожньому провідникові вільні електрони зосереджуються на його
зовнішній поверхні, тоді як усередині тіла генерованого електронами електричного поля, немає,
на чому ґрунтується дія так званої кліті Фарадея. Незважаючи на позірну автономію електронних
хмар, вони, як і всяка інша матерія, перебуваючи в ефіровому середовищі, є в більшій чи меншій
мірі пов’язаними між собою, причому ця пов’язаність проявляється тим сильнішою, чим ближчим
є їх взаємне розташування. Так якщо два тіла 1 і 3 фіг.1b звести на близьку відстань, їх електронні
хмари 2 і 4 змістяться у протилежні боки, як показано на кресленні.
Швидкість хаотичного руху електронів хмари, якщо лише через неї не протікає ніякий електричний
струм, є в усіх її місцях однаковою. Ця швидкість, а відтак і кінетична енергія руху електронів
визначають її електричний потенціал. За нормальних умов, тобто тоді коли електричний
потенціал хмари є близьким до електричного потенціалу хмар, пов’язаних з землею, кінетичній
енергії електронів хмари не під силу перебороти сили Фаціо, що її прив’язують до відповідного
носія, навіть у тих місцях, в котрих такі сили можуть бути мінімальними (наприклад, в місцях
загострень зовнішньої поверхні об’єкта). Проте, в разі суттєвого підвищення електричного
потенціалу, зазначені сили можуть виявитися занадто слабкими, і частина електронів можуть
відірватися від хмари, перескочивши на розташовані поблизу молекули повітря, крапельки води і
т.д., призводячи до їх іонізації.
Швидкість хаотичного руху електронів в хмарах, пов’язаних з землею, котру можна позначити як
, має для всіх цих хмар бути однаковою і слугувати певною точкою відліку при оцінці
електризації об’єктів. Видається, що в цьому місці слід було б розмежувати поняття електричного
потенціалу, властивого певним точкам провідника електричного струму і визначеного нами в [3]
як

, (де

позначає швидкість хаотичного руху електронів в даному місці провідника,

- маса його електронної хмари, - площа його поперечного перерізу, – питомий опір, що
дорівнює питомій масі або щільності хмари і - довжина провідника), і потенціалу, властивого
точкам електронної хмари. Спираючись на загально поширену думку про те, що електричний
потенціал є потенційною енергією [4], що є безпосередньо пов’язаною зі швидкістю руху,
електричний потенціал, властивий будь-якій з точок електронної хмари, вважаємо раціональним
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репрезентувати як
хмари, а

, де

є швидкістю хаотичного руху електронів в будь-якій точці

- її питомою масою.

Тоді електричний потенціал хмари як цілого можна було б визначити як
, де
є масою електронів всієї хмари.
При встановленні навіть миттєвого контакту між двома електронними хмарами різних за
величиною потенціалів, відбувається електричний розряд, що призводить до утворення спільної
хмари з однаковим електричним потенціалом, тобто такої, в котрій швидкості хаотичного руху
електронів будуть однаковими.
Завдяки посередницькій дії ефіру електронні хмари, близькі одна до одної, взаємодіють між
собою, відштовхуючись одна від одної, часом заразом зі своїми носіями, якщо ті можуть вільно
переміщатися (як, наприклад, листки електроскопа), або зміщуватися усередині самих носіїв, якщо
ті останні важко змістити один відносно одного (як показано на фіг.1b). Дарма що електронні
хмари, асоційовані з різними носіями, можуть здаватися незв’язаними між собою, усі вони
насправді складають один спільний електронний газ, підпорядкований таким же газовим законам,
як і, наприклад, наша земна атмосфера. Тому якщо, наприклад, зблизити два носія електронних
хмар, що рівнозначно зменшенню об’єму і підвищенню тиску електронного газу, робота по
зближенню цих носіїв має перейти в енергію електронів хмар і зростання їх потенціалу. Навпаки,
штучне дистациювання електронних хмар має призвести до зменшення енергії їх хаотичного руху.
За нормальних умов електрононасиченість (тобто кількість електронів хмари, що припадає на
одиницю її об’єму) в тілах з різних матеріалів є різною, причому, як нам видається, для кожного з
них вона має бути величиною сталою, більш високою у більш щільних і нижчою у менш щільних
матеріалів.
Електричний потенціал хмар може різнитися, але за нормальних умов потенціал усіх хмар,
незалежно від виду їх носіїв має бути однаковим і рівним потенціалу електронних хмар,
асоційованих з землею, тобто нулю.
Про вплив форми поверхні тіла-носія на можливість утримання ним електронного газу
На фіг.2 зображено взяте для прикладу тіло 1 – носій електронної хмари 2. Тіло має форму лінзи, і
центральні ділянки його поверхні є найбільш наближеними до всієї товщі шарів протонової
матерії, починаючи від зовнішнього шару 3, і закінчуючи серцевиною 6. Чим далі від периферії,
тим відстані до глибинних шарів поступово зростають, що зменшує сили Фаціо, котрі притягають
електрони електронної хмари до тіла 1. На кінцях тіла електрони притискатимуться до поверхні
лише протоновою матерію шару 3 і лише в значно меншій мірі всіма останніми.
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Наведена ілюстрація показує, що тиск, чинимий тілом – носієм на електронний газ, залежатиме
від кривизни його поверхні. На її виступаючих і особливо загострених частинах він може бути
найменшим, і навпаки в її улоговинах він має бути найбільшим. Незайве зазначити, що для
електронного газу, і навіть в більшій мірі, ніж для звичайних молекулярних газів , мають бути
характерними найголовніші властивості ідеального газу, у тому числі їх підпорядкованість газовим
законам. Тому якщо в певній електроновій хмарі енергія хаотичного руху електронів є однаковою
для всіх її ділянок, то у відповідності з основним газовим законом добуток тиску, чинимого на
хмару протоновою матерією, і об’єму електронового газу має бути величиною сталою. Тобто в
місцях загострень в тілі-носії, де тиск протонової матерії буде найменшим, хмара матиме
найбільший об’єм, і електрони за певних обставин зможуть відскакувати подалі від поверхні тіланосія, аж до їх повного відокремлення.
Про взаємодію електризованих тіл
Сучасна електростатика базується на кількох догмах, пов’язаних з доктриною про існування
позитивних і негативних зарядів.
Відповідно до названих догм:
-

-

Позитивно, тобто протоново заряджений об’єкт прикладатиме відштовхуючу силу на
інший позитивно заряджений об’єкт, і цілком аналогічно: негативно, тобто
електроново заряджений об’єкт прикладатиме відштовхуючу силу на інший негативно
заряджений об’єкт. Об’єкти з подібними зарядами відштовхуються;
Позитивно заряджений об’єкт притягатиме негативно заряджений об’єкт.
Протилежно заряджені об’єкти притягають один одного;
Будь-який об’єкт, чи то заряджений позитивно, чи то – негативно, притягатиме
нейтральний об’єкт.

В літературі можна натрапити на безліч прикладів на підтвердження зазначених догм. Приклади
перекочуються з одного джерела до іншого, але не всі з них за нашими переконаннями можуть
вважатися переконливими. Наше бачення причин електростатичної взаємодії об’єктів ґрунтується
на наступних засадах:
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1) Протонова матерія взаємодіючих тіл притягається силами Фаціо, інакше кажучи –
електромагнітними силами;
2) Електронова матерія взаємодіючих тіл відштовхується силами дифузії електронового газу,
котрі ми для зручності і віддаючи данину великому вченому назвемо фарадейовими
силами;
3) При переважанні сил Фаціо над фарадейовими силами взаємодіючі тіла притягатимуться, і
навпаки, при переважанні фарадейових сил над силами Фаціо тіла відштовхуватимуться.
Аби визначити зазначені сили перш за все видається потрібним визначити співвідношення між
протоновою і електроновою матерією в обох взаємодіючих тілах (наприклад в тілах 1 і 3 з фіг.1b).
Для прикладу скористаємося умовними одиницями кількості цих матерій, котрі можна було б
назвати зарядами, але при цьому пам’ятаючи, що ці введені нами лише для прикладу нові
одиниці докорінно відрізняються від зарядів, прийнятих офіційною наукою. Тоді протоновий
заряд тіла 1 можна було б позначити як , електроновий як , а відповідні заряди тіла 3 як і .
Між кожною з одиниць протонової матерії тіла 1 і тіла 3 діє своя сила Фаціо, унаслідок чого
сумарна притягальна сила має бути пропорційною
(1).
За аналогією сумарна відштовхувальна сила буде пропорційною
(2).
Тоді умовами взаємодії двох тіл буде:
1)
2)
3)

– тіла один з одним не взаємодіють;
– тіла притягаються;
– тіла відштовхуються.

Враховуючи, що обидві сили мають бути обернено пропорційними квадрату відстані між тілами ,
формули (1) і (2) можна уточнити
(1а) і
(2а) .
Про трибоелектричний ефект
Як свідчить [5], трибоелектричний ефект є свого роду контактною електризацією, за якої певні
матеріали стають електрозарядженими після взаємного контакту, а радше тертя з іншими
матеріалами. Тертя скла хутром, або розчісування волосся гребенем можуть утворити
трибоелектрику. Більшість повсякденної статичної електрики є трибоелектрика. Утворені
полярність і сила зарядів різняться в залежності від шершавості, температури, напружень і інших
факторів. Трибоелектричний ефект є слабо передбачуваним, і щодо нього можна зробити лише
широкі узагальнення. Серед найширше відомих проявів трибоелектризації є електризація
бурштину при його натиранні вовною, що його вперше зареєстрував Талес з Мілету, котрий і
запропонував слово «електрика» від слова «електрон», котре по-грецьки означає бурштин. Інші
широко відомі прояви складають скло, потерте шовком, або тверда гума, потерта хутром.
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У 1757 році Джон Карл Вільке оприлюднив статтю, в котрій були наведені данні про так звані
трибоелектричні серії з переліком матеріалів, розміщених у залежності від знаку і величини
заряду, набутих при їх взаємному контакті. Матеріал, розміщений ближче до низу серії, після
контакту з матеріалом, розміщеним ближче до верху серії, мав одержати негативніший заряд. Чим
далі в серії розходились матеріали, тим більшим очікувався набутий заряд, тоді як матеріали, що
знаходились у серії близько один від одного, могли не змінювати заряди, або навіть могли їх
змінювати протилежно приписаному в серії напряму.
Хоч префікс «трибо» походить від грецького слова, що означає тертя, два взаємодіючі матеріали
для обміну зарядами потребують лише введення їх до контакту. Механізм цього обміну джерело
[5] пояснює тим, що після введення до контакту між частинами поверхні тіл формується хімічний
зв'язок під назвою «адгезія», і заряди переходять з одного матеріалу до іншого для вирівнювання
свого електрохімічного потенціалу, а це створює дебаланс електричних зарядів між
взаємодіючими об’єктами. Після роз’єднання деякі з раніше зв’язаних атомів мають тенденцію
зберегти надлишок електронів, а інші – від них позбавитись. Таке пояснення видається мало
зрозумілим, мало обґрунтованим, і невідповідним уявленням Ефірові дружньої фізика про фізичну
суть електричних зарядів [1].
За нашими переконанням визначальним чинником трибоелектричного ефекту є різність тих тисків,
з якими протонова матерія об’єктів утримує при собі їх електронні хмари. Утримувальний тиск
безперечно має залежати від матеріалу об’єкта, але оскільки він утворюється головним чином
його поверхневими шарами, він має також залежати від його форми і розмірів.
Якщо два електрично непов’язані об’єкти 1 і 2, що мають електронні хмари з масами
і
,є
електрично нейтральними, їх одиничні маси матимуть енергії, що дорівнюють енергії одиничних
мас хмар, поєднаних з землею.
У злагоді з Основним газовим законом
, де
і
є тиски, що встановлюються в
хмарах 1 і 2, силами Фаціо, котрі діють на хмари з боку протонової матерії об’єктів, а
і
є
об’єми одиничних мас хмар. Об’єми самих хмар мають дорівнювати
і
.
Якщо прикласти об’єкти 1 і 2 один до одного і об’єднати їх хмари в одну спільну хмару 3, маса
останньої становитиме
, а її об’єм, якщо лише суттєво не зменшиться площа
поверхні об’єднаного об’єкту,
.
Одиничний об’єм спільної хмари складе

, а ґрунтуючись на тому, що енергія одиничної

маси хмари 3 ніяк не зміниться порівняно з енергіями в хмарах 1 і 2,

.

Маса об’єднаної хмари розподілиться рівномірно по всьому її об’єму, тобто по всій поверхні
об’єднаного тіла, що має відбутися як наслідок рівномірності дифузії електронового газу, і маса
електронів, обіймаючих в хмарі 3 об’єкт 1, складе

, а об’єкт 2 – відповідно

.

Якщо тепер розділити об’єкт 3, то одержані після розділення об’єкти 1 і 2 матимуть хмари з
масами
і
, а різності
і
стануть мірою електризованості об’єктів.
В Таблиці 1 зведено кілька довільних прикладів електризації об’єктів.
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Таблиця 1
№
№

1
2
3
4

10
5
5
1

1
1
5
1

10/0.1
5/0.2
10/0.1
10/0.1

1/1
1/1
1/1
1/1

1
1
0.5
0.1

1
1
5
1

5.5
3
0.9091
0.1818

-4.5
- 2
-4.0909
-0.8182

5.5
3
9.0901
1.8182

4.5
2
4.0901
0.8182

Приклади 1-4 ілюструють електризацію об’єктів з матеріалів, що чинять на свої електронні хмари
різні утримувальні тиски. Такими матеріалами можуть, на нашу думку, бути такі, що займають
протилежні місця в трибоелектричних серіях. Як видно з Таблиці 1, унаслідок проведеної операції
по з’єднанню і роз’єднанню об’єктів один з них набуває певну кількість електронів, а інший таку ж
їх кількість втрачає. Це означає, що один з них, а саме той, в котрому утримувальний тиск був
більшим, стає протоново зарядженим, а інший, в котрому утримувальний тиск був меншим, стає
електроново зарядженим.
В кожному з наведених вище прикладів 1-4 йшлося про взаємодію двох окремих хмар. Існуюча
інформація, однак, підказує, що багато з реально існуючих об’єктів, особливо тих, що складені з
діелектриків, можуть мати сотні і навіть тисячі електроізольованих один від одного фрагментів,
кожен з яких обволочує своя хмара, причому такі випадки якраз і є найчастішими. Натираючи
скляну паличку шерстяною тканиною, ми насправді вводимо до взаємодії сотні, або й тисячі хмар,
пов’язаних з тканиною, і так само сотні або тисячі хмар, обволікаючих фрагменти скляної палички.
Якщо ж, наприклад, в одному з взаємодіючих об’єктів буде 1000 хмар, взаємодіючих з сотнею
хмар іншого об’єкта, то, на нашу думку, для спрощення аналізу напрошується скоротити наведені
кількості до 10:1 і в призначеному для аналізу прикладі помножити масу першої з хмар на 10.
Читачеві напевне доводилось працювати з металевою (найчастіше сталевою) викруткою,
викручуючи чи вкручуючи маленькі сталеві гвинтики. Читач, мабуть, помітив, що вже після кількох
хвилин роботи викрутка починає притягати до себе гвинтики, що можна пояснити ніяким не
магнетизмом, а тим же самим трибоелектричним ефектом. В маленьких гвинтиках тиски, що
утримують відповідні електронові хмари є меншими у порівнянні до тих утримувальних тисків,
котрі створює масивніша викрутка. Тому під час роботи частина електронів з викрутки переходить
до гвинтиків, заряджаючи їх електронно, тоді як сама викрутка заряджається протонно.
Висновком може бути те, що трибоелектричний ефект може бути властивим не лише парам
об’єктів з різних матеріалів, здебільшого тих, що займають певні місця у трибоелектричних серіях,
а й парам об’єктів з того ж самого матеріалу, бодай лише ці об’єкти мали специфічні форми,
габарити і істотно відмінні розміри.
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Про електростатичну індукцію і листковий електроскоп
Якщо електроново заряджене тіло піднести на достатньо близьку відстань до іншого
електроізольованого тіла, електрони останнього під впливом фарадейовим сил прагнутимуть
розбігтися якомога далі від зарядженого тіла, унаслідок чого ті частини ізольованого тіла, що є
наближені до електроново зарядженого стануть протоново зарядженими, тоді як його протилежні
частини стануть електроново зарядженими. Це і є, як на нашу думку, принцип електростатичної
індукції, покладений в основу роботи листкового електроскопа, зображеного на фіг.3, запозиченій
нами у Вікіпедії.

Фіг.3
Під час демонстрації роботи електроскопа скляну паличку, попередньо натерту шерстяною
тканиною підносять до столика електроскопа, золоті листочки якого перебувають зведеними один
до одного. Оскільки, як за нашими переконаннями, скляна паличка одержує внаслідок своєї
електризації електроновий і ніяк не протоновий заряд, вона його передає через індукцію (тобто
завдяки фарадейовим силам) золотим листкам електроскопа, кінці яких розходяться в сторони
знов-таки під дією тих же фарадейових сил. Якби ж ця паличка яким би не будь чином була
зарядженою протоново, листки електроскопа, навпаки, притиснулись би один до одного під дією
сил Фаціо, що з точки зору сьогоднішніх переконань могло б розцінюватись як відсутність заряду.
Про джерела статичної електрики
Перш ніж перейти до опису інших і сучасніших джерел електрики розглянемо дію тих, що як і
найдавніші з їх прототипів базуються на трибоелектричному ефекті і електростатичній індукції.
На наведеній нижче фіг.4, запозиченій з Вікіпедії, схематично зображено одну з найпростіших
версій електростатичного генератора, запропонованого у 1929 році американським фізиком Ван
де Граафом. Генератор використовує у своїй роботі розглянутий вище трибоелектричний ефект, і
застосовується і як джерело постійного електричного струму, і як засіб одержання електричного
розряду в формі електричної іскри.

10

Fig.4
Генератор має ремінь (4,5), виготовлений з шовку або іншого гнучкого діелектричного матеріалу,
що оббігає два розміщені один над одним металеві шківи (3 і 6), верхній з яких охоплено
терміналом (1) в формі пустотілої металевої сфери, на поверхні якої і накопичується енергія
електронів. Два електричні контакти (2) і (7) в формі гребенів з гострими металевими вістрями
розміщені, один близько низу нижнього шківу (6), а інший – в середині сфери над верхнім шківом
(3). Гребінь (2) поєднано зі сферою (1), а гребінь (7) – з землею. До шківа (3) прикладено високий
потенціал постійного струму. Коли ремінь торкається нижнього гребеня, він отримує заряд у формі
електронів, що не можуть утриматись на гребеневих вістрях і під впливом сил Фаціо пристають до
прилягаючої ділянки ременя. Коли ця заряджена електронами ділянка входить до контакту з
верхнім шківом (3), її електрони набирають кінетичної енергії, тобто підвищують свій потенціал під
впливом високоенергетичних електронів шківа (3). Інакше кажучи, між шківом (3) і ременем
утворюється спільна електронна хмара, в котрій між ними на якусь мить встановлюється
електричний струм, що підвищує електричний потенціал (енергію) електронів зазначеної ділянки
ременя до величини потенціалу електронів шківа (3). Коли ж ця ділянка входить до контакту з
гребенем (2), між нею і гребеневими зубцями утворюється спільна електронна хмара, через яку
високо потенційні електрони перескакують на гребінь і звідти до терміналу (1). Дякуючи своїм
розмірам, формі і відполірованій зовнішній поверхні, термінал здатен накопичувати значну
кількість електронів, котра, помножена на їх високий електричний потенціал, може скласти значну
сумарну енергію, наприклад близько 450 кіловольт, що їх, звичайно, ніяк не слід плутати з
вольтами напруги ліній електропередач. Працюючи безперервно, описаний генератор
безперервного передає високо потенційні електрони до терміналу (1), і ця його робота
безперервно компенсує втрати, по-перше, енергії електронів унаслідок охолодження терміналу, і,
по-друге, від втрати ним певної частини електронів за рахунок коронного розряду.
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Як можна зрозуміти з наведеного вище опису, трибоелектричний ефект застосовується в
описаному генераторі, по перше, при передаванні електронів від землі через гребінь (7) на
діелектричний ремінь (4, 5) і, по друге, при передаванні одержаних ременем електронів через
гребінь (2) на термінал (1). Але якщо електрони, підхоплені ременем в нижній частині генератора,
мають потенціал землі, то вже ті, що передаються на термінал, мають потенціал верхнього шківа
(3). Цей останній з потенціалів, будучи помноженим на кількість електронів, транспортованих до
терміналу (1), визначає накопичену в ньому потужність електричного заряду.
Іншу групу електростатичних генераторів складають індукційні машини, котрі, як зараз кажуть,
розділяють електричні заряди завдяки електростатичній індукції і не залежать у своїй роботі від
тертя. Прототипом таких машин можна вважати так званий електрофор, винайдений у 1762 році
шведським професором Йоганом Карлом Вільке і вдосконалений італійцем Алессандро Вольта.
Схематичне зображення роботи наведеного як приклад електрофору виконано нижче на фіг.5а,
5b, 5с і 5d.

Електрофор (фіг.5a) складається з виконаної з діелектрика плитки 1, здебільшого укладеної на
заземлений металевий лист або фольгу 2, і металевої плитки 3, оснащеної діелектричною ручкою
4. Перед початком роботи плитку 1 заряджують тертям об шматок хутра або тканини, унаслідок
чого вона одержує надлишок електронів 5, позначених червоними хрестиками. Електрично
нейтральну плитку 3 накладають на плитку 1 (фіг.5b), унаслідок чого в ній виникає перерозподіл
зарядів: електрони 6 плитки 3 облишають місця, наближені до плитки 1, і зосереджуються поблизу
її відкритої зовнішньої поверхні. Відвівши на якусь мить електрони 6 цієї відкритої поверхні,
наприклад заземливши її торкнувшись рукою (фіг.5с), або поєднавши її з однією з обкладинок
конденсатора (на кресленні не показано), протонову матерію 7 плитки 3 залишають
некомпенсованою електронами, і плитка 3 залишається зарядженою протилежно плитці 1. Разом
з цим протилежним зарядом 7 плитку 3 відводять від плитки 1 (фіг.5d), і якщо цей протилежний
протоновий заряд нейтралізувати, весь описаний цикл операцій можна повторити спочатку.
Якщо ж електрони 6 відводити від плитки 3 багатократно, її можна тим самим перетворити на
генератор електричного (електронового) заряду, і цей принцип якраз і застосовується в
електростатичних генераторах, базованих на електростатичній індукції.
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На фіг.5a-5d був зображений електрофор, в котрому плитка 1 була зарядженою електронно.
Наведені нижче фіг.6a-6d засвідчують, що його робота проходить цілком аналогічно і в разі, коли
цю плитку зарядити протоново. Тоді для погашення протонового заряду верхньої площини плитки
3 (див. фіг.6с) заземленням досягається перетік на неї електронів з землі.

Прикладом генератора, базованого на електростатичній індукції, може послугувати машина
Уімшерста, загальний вигляд якої, запозичений з Вікіпедії, представлено нижче на фіг.7.

Fig.7
Зрозуміти його роботу з точки зору ЕДФ можна за допомогою фіг.8a-8c.
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Машина Уімшерста має два ідентичні диски 1 і 2, виконані з електроізоляційного матеріалу,
здебільшого скла, що обертаються на спільній для них осі обертання О у протилежних напрямках,
показаних стрілками 5 і 6,. Ближчий до нас диск 1 зображений суцільною лінією, а дальній 2 –
штриховою. По периферії кожного з дисків закріплені не показані на кресленні металеві сектори.
На тій же осі О жорстко закріплені металеві нейтралізуючі планки 3 і 4 з закріпленими на їх кінцях
щітками 7, котрі при обертанні дисків обмітають металеві сектори. На двох електроізольованих
штативах 9 і 10 змонтовано по парі щіток 8, що також обмітають металеві сектори обох дисків і
електрично зв’язані з терміналами 11 і 12, виконаними у вигляді металевих кульок, і верхніми
обкладинками конденсаторів 13 і 14 (виконаних як лейденські банки), нижні обкладинки яких
поєднано провідником 15. Планки 3 і 4 змонтовані в площині креслення під кутом 90° одна до
одної і нахилені до горизонту під кутом 45°.
Навіть ще до початку обертання металеві сектори дисків можуть бути в якійсь, хоч і незначній, мірі
електризованими, наприклад так як це показано на фіг.8а, де позицією 16 позначено протонові
заряди на секторах дальнього диску, позицією 17 – протонові заряди ближнього диску, позиціями
18 і 19 – електронові заряди секторів ближнього і дальнього дисків. Далі вже при обертанні дисків
у різні сторони металеві сектори з зарядами 16 і 17 беруть на себе роль показаної раніше при
описі електрофору планки 1 (див.фіг.5а-5d і 6а-6d), а нейтралізуючі планки 3 і 4 – роль
електрофорової планки 3 (див. там само), що показано на фіг.8b і 8с. Щітки 8 штатива 9 знімають
електрони з секторів 18 і 19, спрямовуючи їх далі на верхню обкладинку конденсатора 13 і
термінал 11, тоді як щітки 8 штатива 10 передають ці електрони на сектори 16 і 17 з верхньої
обкладинки конденсатора 14, котра їх одержує унаслідок періодично виникаючого іскрового
розряду між терміналами 11 і 12.
Розглянута електростатична машина в принципі не виконує ніякої корисної роботи, бо ті механічні
зусилля, що прикладаються на обертання дисків 1 і 2, повністю витрачаються на ініціювання
циркуляції електронів усередині самої машини. Створювані між її терміналами електричні розряди
слугують лише для демонстрації електростатичних ефектів.
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Про конденсатори

У попередньому розділі вже йшла мова про конденсатори, що слугували для нагромаджування
електронів перед їх використанням для створення іскрового розряду між терміналами машини
Уімшерста. Аналогічно розглянутим вище електростатичним машинам для накопичення
статичного електричного заряду, можуть слугувати і конденсатори.
Як відомо, конденсатор (див.фіг.9b) найчастіше виконується у формі двох металевих пластин
(обкладинок), наприклад 1 і 2, розділених тонким проміжком, заповненим діелектриком, котрим
може бути вакуум і навіть повітря. Якщо включити конденсатор в електричну схему (фіг.9а) з
джерелом постійного струму 3, наприклад електричною батареєю, то, як це нам бачиться, та з
його обкладинок, котра виявиться поєднаною до аноду, («анодна» обкладинка 1) поглинатиме
виділені ним електрони аж до підвищення тиску асоційованої з нею електронної хмари до деякого
граничного рівня, по досягненні якого хімічні процеси, пов’язані з генеруванням електронів,
припиняються. Підвищення тиску електронів в анодній обкладинці 1 через механізми індукції
ініціює відтік електронів з «катодної» обкладинки 2 до катоду, в котрому розпочнеться процес
поглинання електронів. Зрозуміло, що зазначені механізми індукції, котрі полягатимуть у
відштовхуванні «катодних» електронів подалі від «анодних», будуть тим інтенсивніше, чим
меншим буде проміжок між обкладинками.
Якщо по завершенні описаного процесу зарядки від’єднати конденсатор від батареї, включивши
замість неї резистор, якусь мить через останній потече струм від зарядженої анодної обкладинки
до незарядженої катодної, і такий розряд конденсатора буде цілком аналогічним розрядці
розглянутих вище електростатичних машин.
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Про грози і блискавки
Досі йшла мова про електростатичні явища, породжені діяльністю людини. В природі, однак,
існують істоти, відомі застосуванням електростатичних розрядів, серед яких варто назвати скатів.
Проте найпоширенішим і найбільш показним з природних електростатичних явищ є блискавка.
Відповідно до сучасних поглядів [6] блискавка є електричним розрядом, що виникає під час грози.
Грози виникають унаслідок стрімкого підйому догори теплого вологого повітря. В міру його
підйому догори воно охолоджується, конденсується і утворює зливові грозові хмари, що можуть
бути заввишки більш ніж 20 км. Коли підняте повітря досягає точки роси, утворюються краплі води
і крижинки, котрі починають падати уздовж довгого шляху до земної поверхні. В міру падіння
вони злипаються з іншими краплями і стають дедалі більшими.
Блискавки можуть бути різних типів. Найчастіше спостерігаються блискавки, що можуть
зароджуватись і згасати всередині однієї і тієї ж хмари. Рідше трапляються блискавки, що
проскакують між хмарою і землею, або між хмарою і розміщеними на землі об’єктами. Ще рідше
трапляються блискавки, що проскакують між двома хмарами і між землею і хмарою. Нарешті
зовсім екзотичною і ніяк не поясненою виглядає кульова блискавка.
Дарма що природа блискавки інтригувала людство впродовж тисячоліть, пропоновані наукою
пояснення залишають дуже багато запитань, і моїм завдання було б знайти на них відповіді,
спираючись на основні принципи Ефірові Дружньої Фізики.
На мою думку формування блискавок в грозових хмарах відбувається наступним чином. Під дією
сонячного опромінювання молекули повітря верхніх шарів хмари і в меншій мірі її нижчих шарів
іонізуються, а утворені позитивно іонізовані молекули повітря, втрачаючи зовнішні електрони,
зменшуються в розмірах і за своєю питомою вагою стають важчими за неіонізовані. Поступово це
призводить до того, що позитивно іонізовані іони молекул повітря спускаються додолу, а на їх
місце прибувають нові кількості неіонізованих молекул повітря, котрі пробившись до сонячного
світла іонізуються у свою чергу.
Разом з неіонізованим повітрям піднімаються догори молекули водяної пари, котрі досягнувши
певної висоти, конденсуються з утворенням крапель води.
Утворені в процесі іонізації вільні електрони під дією сил Фаціо асоціюються (інакше кажучи
злипаються) з утвореними краплями води, що призводить до заряджання останніх, причому
асоційовані електрони у злагоді з законами дифузії, котрі вимагають їх максимального
розсіювання, розміщуються на зовнішній поверхні крапель. Під дією сил Фаціо самі краплі теж
злипаються поміж собою, і асоційовані з ними електрони переходять разом з ними на зовнішні
поверхні щойно утворених злиплих крапель, причому в міру укрупнення крапель зростає
концентрація електронів на їх зовнішній поверхні. Простий розрахунок показує, що така
концентрація зростає пропорційно зростанню розмірів краплі.
Під дією згаданих вище сил дифузії, або ж фарадейовим сил, електрони поверхні краплі прагнуть
розбігтися на всі боки, але сили Фаціо продовжуватимуть утримувати їх на її поверхні. Зрештою
може скластися ситуація, коли діючі на електрони фарадейові сили спричинять розрив краплі і
утворення в її центрі порожнини, заповненої водяною парою. Розірвана таким чином крапля
перетвориться в сферичної форми пузир, в котрому зовнішня водяна оболонка, покрита ззовні
шаром з електронів, охоплюватиме порожнину, заповнену водяною парою. Вочевидь описаний
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пузир має всі ознаки кульової блискавки, так само як є очевидним, що формування такого роду
пузирів не може бути винятковим явищем. Правда криється в тому, що такі структури є дуже
нестабільними, і що більшість з них дезінтегруються всередині хмари і нездатні досягнути місць,
придатних для спостережень.
В процесі подальшої електризації за рахунок злипання з навколишніми електризованими
краплями утворені пузирі зростають у розмірах, і під час такого зростання сили дифузії, що
відштовхують поверхневі електрони, постійно збалансовуються силами поверхневого натягу стінок
пузиря. У порівнянні до звичайних крапель швидкість опускання додолу у таких пузирів суттєво
зменшується, і опускання їх до рівня землі стає малоймовірним.
Втім є всі підстави вважати, що, хоч і надзвичайно рідко, описані вище водяні пузирі можуть
опускатися на земну поверхню, бо упродовж сторіч спостерігались і продовжують спостерігатися
появи так званих кульових блискавок у формі світних куль діаметром від горошини до кількох
метрів, тривалість існування яких може становити від декількох до десятків хвилин. Є підстави
вважати, що світіння кульової блискавки є коронним розрядом, і що в міру свого розряджання
пузир кульової блискавки втрачає свою спроможність до напинання і лускається. Як само собою
зрозуміло, експлозія кількаметрового пузиря може завдати великої шкоди і супроводжується
виникненням гучного гуркоту.
Втім опускання описаних вище водяних пузирів до землі являє собою виняткове явище. Зазвичай
такі пузирі лопаються усередині хмари, і експлозія одного з них спричиняє послідовну експлозію
всіх сусідніх. Така ланцюгова експлозія сотень, а то й тисяч пузирів зазвичай супроводжується
громом і численними електричними розрядами, що візуально зливаються в блискавку, а
вивільнені електрони найчастіше зразу ж і пристають до мільйонів заново утворених дрібнісіньких
водяних крапель. Повітря після грози є завжди іонізоване і озоноване.
З іншого боку, миттєве розсіювання пузиревої води може викликати її переохолодження і
замерзання тисячі тисяч крапель, що може ініціювати виникнення граду.
Електрони, вивільнені під час грози, можуть асоціюватись не лише з краплями води. Під дією сил
Фаціо вони можуть злипатись з будь-якими предметами, або навіть з живими істотами, і якщо такі
предмети або істоти матимуть досить загострені виступаючі частини, такі як наприклад у
громовідводах, щоглах, шпилях, димарях, крилах літаків, ворсинках хутра тварин і т.д., електрони,
асоційовані з такими предметами або істотами, можуть від них відриватися за аналогією з
коронними розрядами в лініях електропередач. Таке відривання електронів, як свідчать
літературні данні, супроводжується світінням, потріскуванням і шипінням, характерними для
віддавна широко відомих і досі не пояснених вогнів святого Ельма.
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ВИСНОВКИ
1) Природу електричних явищ обумовлюють дисбаланси двох видів: дисбаланс між кількістю
протонової і електронової матерії, котрий можна вважати за джерело електричних
розрядів і котрий становить предмет електростатики, і дисбаланс між енергіями
хаотичного руху електронів в різних місцях електронної хмари, що є джерелом виникнення
електричних струмів;
2) При встановленні навіть миттєвого контакту між двома електронними хмарами різних за
величиною потенціалів, відбувається електричний розряд, що призводить до утворення
спільної хмари з однаковим електричним потенціалом, тобто такої, в котрій швидкості
хаотичного руху електронів будуть однаковими;
3) Протонова матерія взаємодіючих тіл притягається силами Фаціо, інакше кажучи –
електромагнітними силами; електронова матерія взаємодіючих тіл відштовхується силами
дифузії електронового газу, котрі ми називаємо фарадейовими силами; При переважанні
сил Фаціо над фарадейовими силами взаємодіючі тіла притягатимуться, і навпаки, при
переважанні фарадейових сил над силами Фаціо тіла відштовхуватимуться.
4) Визначальним чинником трибоелектричного ефекту є різність тих тисків, з якими
протонова матерія об’єктів утримує при собі їх електронні хмари;
5) Трибоелектричний ефект може бути властивим не лише парам об’єктів з різних матеріалів,
здебільшого тих, що займають певні місця у трибоелектричних серіях, а й парам об’єктів з
того ж самого матеріалу, бодай лише ці об’єкти мали специфічні форми, габарити і істотно
відмінні розміри.
6) Листки листкового електроскопу розходяться під дією фарадейовох сил, генерованих
унаслідок стікання на них електронів під впливом електронового заряду випробуваного
тіла;
7) Блискавка є продуктом ланцюгової експлозії водяних пузирів хмари під дією фарадейових
сил, що в кожному з таких пузирів розривають його електронну оболонку разом з
оболонкою самого пузиря; причому такі водяні пузирі утворюються шляхом злиття
дрібніших водяних крапель разом з їх електронними оболонками і наступного розриву
утвореної краплі з утворенням в її середині газової фази;
8) Кульова блискавка є розтягнутий в усі боки електронною оболонкою і до пори не
розірваний водяний пузир, в котрому сили поверхневого натягу чинять опір фарадейовим
силам.
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