Electrostatică
Noțiunea de sarcină electrică
Noțiunea de sarcină electrică o introducem în cunoștințele noastre de fizică legând-o de un fenomen cunoscut din experiența
de zi cu zi și anume electrizarea corpurilor. Electrizarea o putem defini ca o starea specială a corpurilor încărcate cu sarcină
electrică. Explicarea electrizării corpurilor o putem face apelând la cunoștințele legate de structura atomo – moleculară a
corpurilor. Corpurile sunt formate din molecule iar moleculele sunt formate din atomi. În strunctura sa atomul are un nucleu
central cu sarcină electrică pozitivă și un înveliș electronic cu sarcină negativă. Atomul în structura sa completă este neutru
electric astfel încât sarcinile electrice pozitive ale nucleului sunt compensate complet de sarcinile electrice negative din învelișul
electronic. Corpurile neelectrizate au o distribuție uniformă a sarcinilor pozitive și negative. Inducerea unei distribuții
neuniforme a sarcinii electrice pe corpuri sau pe părți diferite ale aceluiași corp reprezintă un proces de electrizare.
Noțiunea de sarcină electrică nu este definită în electrostatică deoarece pentru definirea ei avem nevoie de mărimea fizică
fundamentală numită intensitatea curentului electric.
O lecție pe internet despre electrizare găsiți la adresa http://www.slideshare.net/Koroli/electrizarea-corpurilor-sarcina-electric o
alta la http://msabau.xhost.ro/?Fizic%E3:Electrostatica iar alte informații pe pagina
https://www.google.ro/#q=electrizarea+corpurilor.
Definiția sarcinii electrice – Sarcina electrică Q transportată prin secțiunea transversală a unui conductor de un curent de
intensitate constantă „I” în intervalul de timp „Δt” este mărimea fizică egală cu produsul dintre intensitatea curentului electric
„I” și intervalul de timp „Δt” cât acest curent trece prin conductor.
Formula de definiție pentru sarcina electrică 𝑄 = 𝐼·𝛥𝑡
Caracterizarea sarcinii electrice ca mărime fizică
Sarcina electrică este mărime fizică scalară, derivată. Sarcina electrică este mărime algebrică – adică sarcinile electrice ale
corpurilor pot fi pozitive și negative.
Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este 1 coulomb notat C.
Definiția coulombului – 1 coulomb este sarcina electrică transportată prin secțiunea transversală a unui conductor de către un
curent de intensitate constantă de 1 amper în intervalul de timp de 1 secundă. < 𝑄 >𝑆𝐼 =< 𝐼 >𝑆𝐼 · < 𝑡 >𝑆𝐼 = 1𝐴·1𝑠 = 1𝐶.
Principiul cuantificării sarcinii electrice – Sarcina electrică a oricărui corp este multiplu întreg al unei sarcini elementare.
Expresia matematică a principiului cuantificării sarcinii electrice poate fi exprimată prin:
𝑄 = ±𝑁·𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑁 ∈ 𝑁 (mulțimea numerelor naturale) sau
𝑄 = 𝑍·𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑍 ∈ 𝑍 (mulțimea numerelor întregi)
În formule „e” reprezintă sarcina electrică elementară pozitivă cu valoarea 𝑒 = 1,6·10−19 𝐶.
Putem defini sarcina electrică elementară ca valoarea absolută a celei mai mici sarcini electrice întâlnită liber în natură.
Știm că în structura atomului există protoni cu sarcina electrică pozitivă egală cu sarcina electrică elementară 𝑞𝑝 = +𝑒 și
electroni cu sarcina electrică negativă 𝑞𝑒 = −𝑒 .
Observație: în fizica particulelor elementare există particulele denumite „cuarci” (constituenții protonului și neutronului) care au
𝑒
2𝑒
sarcini electrice fracționare ± 𝑠𝑎𝑢 ± , particule care însă nu au fost puse în evidență în stare liberă.
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Observație: Procesul de electrizare a corpurilor se explică prin transferul de electroni de pe un corp pe altul. Astfel electrizarea
negativă a unui corp se poate explica prin existența unui exces de electroni mobili aduși pe corpul respectiv față de starea sa
neutră. Electrizarea pozitivă constă în existența unui deficit de electroni prin transferul de pe corpul respectiv a unui număr de
electroni. Corpul rămâne cu un exces de sarcină pozitivă necompensată.
Procesele de electrizare cunoscute din clasele anterioare sunt electrizarea prin frecare, electrizarea prin contact și electrizarea
prin inducție sau influență. (ar fi interesant pentru voi să explicați aceste procese de electrizare).
Principiul conservării sarcinii electrice (legea conservării sarcinii electrice)
Într-un sistem închis (izolat electric) suma algebrică a sarcinilor electrice rămâne constantă.
Interacținile între sarcinile electrice – corpurile încărcate cu sarcini electrice interacționează prin forțe electrice de atracție sau
de respingere. Există deci doar două tipuri de interacțiuni electrice – prin forțe de atracție și prin forțe de respingere – și aceasta
se explică prin existența a doar două tipuri de sarcini electrice așa cum am văzut mai sus – sarcini electrice pozitive și sarcini
electrice negative.
Corpurile încărcate cu sarcini electrice de același semn se resping iar corpurile încărcate cu sarcini electrice de semne opuse se
atrag.
Legea lui Coulomb (legea interacțiunii electrice) enunț:
Forța de interacțiune electrică dintre două sarcini electrice punctiforme în raport cu distanța dintre ele are modulul direct
proporțional cu produsul sarcinilor electrice, invers proporțional cu pătratul distanței dintre corpuri, are direcția dreptei ce unește
corpurile și depinde de natura mediului dielectric în care se află corpurile.
|𝑞 ·𝑞 |
Expresia scalară a legii lui Coulomb este
𝐹 = 𝑘· 1𝑟2 2 unde constanta de proporționalitate k depinde de natura mediului în
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care se află sarcinile electrice și de sistemul de unități ales. În sistemul internațional constanta se exprimă sub forma 𝑘 = 4𝜋𝜀 și

𝑁·𝑚2

are unitatea de măsură 𝐶 2 unde ε se numește permitivitate electrică absolută a mediului și caracterizează proprietățile
dielectrice (izolatoare ale mediului). Pentru a caracteriza proprietățile dielectrice ale mediului se folosește expresia 𝜀 = 𝜀0 ·𝜀𝑟
unde 𝜀0 = 8,856·10−12 𝐹/𝑚 este permitivitatea electrică absolută a vidului, constantă universală ce caracterizează proprietățile
𝜀
dielectrice ale vidului, iar 𝜀𝑟 = 𝜀 este permitivitatea electrică relativă a mediului, mărime adimensională, constantă de material
0
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𝜀𝑟 ≥ 1. În acest context 𝜀𝑟𝑣𝑖𝑑 = 1 . În probleme pentru aer se folosește 𝜀𝑟𝑎𝑒𝑟 ≅ 1 . Constanta k pentru vid devine 𝑘0 = 4𝜋𝜀 ≅
9

0

𝑚2
𝑁· 𝐶 2 .
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În forma vectorială legea lui Coulomb se exprimă

𝑞 ·𝑞
𝐹⃗ = 𝑘· 1𝑟3 2 ·𝑟⃗ .
Interpretarea fizică a permitivității electrice relative a unui mediu se obține din următorul raționament:
Dacă două sarcini punctiforme se află în vid la o anumită distanță una de alta ele interacționează cu o forță
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|𝑞 ·𝑞 |
𝐹0 = 4𝜋𝜀 · 1𝑟2 2 . Aceleași două sarcini punctiforme aflate în mediul respectiv la aceași distanță interacționează cu o forță

𝐹=

1
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·
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𝑟2

. Raportul dintre forța de interacțiune dintre cele două sarcini în vid și forța dintre ele în mediu este
𝐹0
𝐹

𝜀

= 𝜀 = 𝜀𝑟
0

Permitivitatea electrică relativă a unui mediu este numărul care arată de câte ori este mai intensă forța de interacțiune
electrică dintre două sarcini electrice punctiforme dacă se află în vid decât atunci când se află în mediu la aceeași distanță.
Câmpul electric
Interacțiunile electrice dintre corpuri se transmit prin intermediul unei stări a materiei numită câmp electric.
Am putea defini câmpul electric ca o formă de existență a materiei, prin intermediul căruia sarcinile electrice interacționează
între ele.
Câmpul electrostatic este câmpul electric generat de sarcini electrice în repaus.
Descrierea câmpului electric o putem face cantitativ prin intensitatea câmpului electric 𝐸⃗⃗ , prin potențialul electric V și
geometric prin spectrul liniilor de câmp electric.
Definiție: Intensitatea câmpului electric într-un punct al câmpului electric este egală cu forța exercitată de câmpul electric
asupra unei sarcini etalon de probă plasată în acel punct al câmpului, egală cu unitatea de sarcină pozitivă.
𝐹⃗
Relația de definiție este 𝐸⃗⃗ = . Intensitatea câmpului electric este o mărime vectorială. Unitatea de măsură pentru intensitatea
𝑞

câmpului electric rezultă din relația de definiție. < 𝐸 >𝑆𝐼 =

<𝐹>𝑆𝐼
<𝑞>𝑆𝐼

=

𝑁
𝐶

. ( mai există o exprimare a unității de măsură pentru

intensitatea câmpului electric rezultată din alte considerente teoretice și anume V/m).
Expresia de calcul pentru intensitatea câmpului electric produs de o sarcină punctiformă Q într-un punct al câmpului aflat la
𝑄
|𝑄|
distanța r de sarcina punctiformă este 𝐸⃗⃗ = 𝑘· 𝑟3 ·𝑟⃗ iar modulul intensității câmpului electric este 𝐸 = 𝑘· 𝑟2 .Vectorul 𝑟⃗ este
vectorul de poziție al punctului din câmpul electric al sarcinii punctiforme Q generatoare de câmp electric față de sarcina
electrică Q.
Dacă sarcina electrică generatoare de câmp este pozitivă, 𝑄 > 0 , intensitatea câmpului electric are sensul vectorului de poziție,
iar dacă sarcina electrică este negativă, 𝑄 < 0 , intensitatea câmpului electric are sensul opus vectorului de poziție.
Caracterizarea câmpului electric se poate face geometric cu spectrul liniilor de câmp electric.
Iată spectrul liniilor de câmp pentru o sarcină pozitivă punctiformă și pentru una negativă.

Imagini preluate de pe pagina de internet https://www.google.ro/#q=c%C3%A2mpul+electric+ pe care punteți găsi și alte
informații despre câmpul electric și spectrul liniilor de câmp electric.

Linia de câmp electric reprezintă linia pe care se va mișca o sarcină de probă pozitivă lăsată liberă în cîmpul electric.
Dacă vrem să facem legătura cu intensitatea câmpului electric putem spune că linia de câmp într-un punct al câmpului este linia
tangentă la vectorul intensitate a câmpului electric în acel punct al câmpului. În link-urile de mai sus sunt arătate și alte
configurații de spectre ale câmpurilor electrice pentru diferite ansambluri de sarcini electrice.
Dacă într-o regiune din spațiu avem mai multe sarcini electrice generatoare de câmp electric, atunci aceste câmpuri electrice ale
sarcinilor individuale se suprapun și generează un câmp electric rezultant.
Principiul suprapunerii câmpurilor
Intensitatea câmpului electric rezultant în fiecare punct al câmpului este suma vectorială a intensităților generate de fiecare
sarcină electrică în parte.
𝑁

𝐸⃗⃗ = ∑ 𝐸⃗⃗𝑘
𝑘=1

Potențialul electric în câmp electrostatic
Lucrul mecanic al forțelor electrice.
Vrem să studiem deplasarea unei sarcini electrice de probă q sub acțiunea forței electrice în câmpul electric generat de o
sarcină punctiformă Q între două puncte din câmpul electric situate la distanțele 𝑟1 ș𝑖 𝑟2 de sarcina generatoare de câmp. Pentru
evaluarea lucrului mecanic al câmpului electric asupra sarcinii de probă trebuie să acționăm cu o forță externă care să permită
deplasarea uniformă a sarcinii de probă pe orice drum în cîmp. În felul acesta lucrul mecanic al forței externe și al forței
electrice vor fi egale în modul dar de semne opuse. Studiind calitativ mai multe drumuri ale sarcinii de probă în câmpul electric
al sarcinii Q putem trage concluzia că este diferit de zero doar lucrul mecanic efectuat de-a lungul liniei de câmp iar pentru
deplasările perpendiculare pe liniile de câmp lucrul mecanic este zero. Știind acestea vom considera deplasarea sarcinii q numai
de-a lungul liniei de câmp dintr-un punct A aflat la distanța 𝑟1 de sarcina Q până într-un punct B aflat la distanța 𝑟2 de această
sarcină.
Deoarece forța exercitată asupra sarcinii de probă depinde de inversul pătratului distanței de la Q la q deci nu este constantă,
lucrul mecanic trebuie calculat pentru forța medie pe distanța dintre A și B
𝐿𝐴𝐵 = 𝐹𝑚 ·(𝑟2 − 𝑟1 ) unde forța medie este media geometrică a forțelor exercitate în A și B asupra lui q.
1 𝑄𝑞
𝐹𝑚 = √𝐹1 ·𝐹2 =
·
4𝜋𝜀 𝑟1 𝑟2
1

Lucrul mecanic devine în aceste condiții
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𝐿𝐴𝐵 = 4𝜋𝜀 ·𝑄𝑞(𝑟 −
1

1
)
𝑟2

Observație: forța electrică este forță conservativă iar lucrul său mecanic depinde doar pe poziția corpului de probă q față de
sarcina generatoare Q.
Mărimea care reprezintă lucrul mecanic necesar deplasării unității de sarcină electrică de la A la B este o mărime ce
caracterizează câmpul electric și nu interacțiunea dintre câmp și sarcina de probă și se numește diferență de potențial între
punctele A și Bsau tensiunea electrică între cele două puncte.
𝐿𝐴𝐵
𝑞

=
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1
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= VA − VB = UAB

Formula de mai sus corespunde diferenței de potențial dintre două puncte A și B din câmpul unei sarcini punctiforme Q.
Definiția rămâne valabilă însă pentru cazul general iar formula de definiție pentru diferența de potențial este
𝐿𝐴𝐵
= VA − VB = UAB
𝑞
Pentru definirea potențialului V într-un punct al câmpului trebuie să alegem un punct de reper în care să considerăm (în mod
convențional, arbitrar) 𝑉 = 0 . Pornind de la această precizare vom considera B punctul de reper și 𝑉 𝐵 = 0 și atunci
𝐿𝐴−𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟
𝑞

= VA

Mărimea care reprezintă lucrul mecanic necesar deplasării unității de sarcină electrică din punctul de măsură A până în
punctul de reper este o mărime ce caracterizează câmpul electric și se numește potențial electric în punctul respectiv.
Unitatea de măsură pentru diferența de potențial sau pentru potențial electric este voltul.
1 volt este diferența de potențial dintre 2 puncte între care se efectuează un lucru mecanic de 1 joule pentru deplasarea unei
sarcini de probă de 1 coulomb.

Sau
1 volt este potențialul într- un punct al câmpului din care se efectuează un lucru mecanic de 1 joule pentru deplasarea unei
sarcini de probă de 1 coulomb din acel punct până în punctul de reper (arbitrar ales și în care considerăm potențialul nul).
Relația dintre potențial și intensitatea câmpului electric
O relație dintre modulul intensității câmpului electric și potențial putem găsi pentru câmpul electric al sarcinii punctiforme.
Proiecția intensitații câmpului electric generat de sarcina punctiformă Q pe direcția liniei de câmp este
𝑄
𝐸 = 𝑘· 𝑟2
iar potențialul electric în același punct este
𝑄
𝑉 = 𝑘· 𝑟 .
𝑉
𝑟
<𝑉>𝑆𝐼
<𝑟>𝑆𝐼

Deci între intensitate și potențial este relația 𝑉 = 𝐸·𝑟 deci 𝐸 =

. Din această relația se poate deduce o altă exprimare a unității

de măsură pentru intensitatea câmpului electric < 𝐸 >𝑆𝐼 =

=

𝑉
𝑚

.

În câmpul electric uniform de intensitate E (ca modul), tensiunea dintre două puncte A și B de pe aceeași linie de câmp, având
potențialele VA și VB este 𝑈𝐴𝐵 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = 𝐸·𝑑 unde d este distanța măsurată pe linia de câmp între cele două puncte.
Linii, suprafețe și volume echipotențiale
Liniile din câmpul electric care au același potențial se numesc linii echipotențiale. Liniile echipotențiale sunt perpendiculare
pe liniile de câmp. Liniile de câmp sunt orientate în sensul micșorării potențialului electric.
Suprafețele din câmp ce au același potențial în toate punctele lor se numesc suprafețe echipotențiale. Liniile de câmp sunt
întotdeauna perpendiculare pe suprafețele echipotențiale și sunt îndreptate în sensul micșorării potențialului.
Volumele din spațiu care au același potențial în toate punctele se numesc volume echipotențiale.
Observație: Lucrul mecanic necesar deplasării unei sarcini electrice între două puncte echipotențiale de pe o linie echipotențială,
suprafață echipotențială sau dintr-un volum echipotențial este întotdeauna zero.
𝐿𝐴𝐵 = 𝑞·(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 ).
Dacă 𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 rezultă că 𝐿𝐴𝐵 = 0.
Conductori în câmp electrostatic
Conductori neutri în câmp electrostatic
Un corp metalic ( în starea sa naturală – adică în absența câmpurilor electrice și a electrizării) este format din ioni pozitivi
uniform distribuiți în volumul său și electronii mobili uniform distribuiți în volumul său astfel încât practic fiecare volum este
neutru electric. În prezența unui câmp electric sarcinile electrice mobile (libere) se redistribuie altfel decât în absența câmpului.
Fenomenul de redistribuire a sarcinilor libere ale conductorilor când acestia se află în câmp electric se numește inducție
electrostatică.
E important să cunoaștem însă câteva informații care sunt adevărate privind distribuția potențialului , intensității și sarcinii
electrice pentru conductorii în câmp electrostatic aflați în echilibru electrostatic.
Volumul oricărui conductor în echilibru electrostatic este un volum echipotențial.
Suprafața oricărui conductor în echilibru electrostatic este o suprafață echipotențială.
Liniile de câmp electric sunt totdeauna normale pe suprafața conductorului în echilibru electrostatic.
Intensitatea câmpului electric în interiorul conductorului în echilibru electrostatic este nulă.
Potențialul în interiorul conductorului în echilibru electrostatic este constant.
Intensitatea câmpului la suprafața conductorului în echilibru electrostatic este perpendiculară pe suprafața acestuia în fiecare
punct al suprafeței.
Potențialul la suprafața conductorului în echilibru electrostatic este constant în toate punctele suprafeței.
Conductori încărcați în echilibru electostatic
Sarcina electrică depusă pe un conductor se repartizează pe suprafața conductorului nu și în interiorul lui.
Repartizarea sarcinii pe suprafața conductorilor încărcați nu este uniformă decât în cazul conductorilor sferici.
Cazul conductorilor sferici
Un conductor sferic de rază R încărcat cu sarcină electrică Q la echilibru electrostatic și departe de orice alt conductor și alte
surse de câmp electric este caracterizat prin următoarele:
Sarcina electrică Q în exces față de starea neutră se distribuie uniform pe suprafața conductorului astfel încât densitatea
superficială de sarcină electrică este aceeași în toate zonele suprafeței.
𝑄
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Intensitatea câmpului electric la suprafața conductorului are valoarea 𝐸 = 𝑘· 𝑅2 . 𝑘 = 4𝜋𝜀 𝜀 unde 𝜀𝑟 caracterizează mediul
0· 𝑟

dielectric din exteriorul conductorului. Intensitatea câmpului electric în interiorul conductorului este zero.
Potențialul electric în interiorul conductorului sferic este constant și este egal cu potențialul de la suprafața conductorului sferic
𝑄
𝑉 = 𝑘· 𝑅 .

Efectul de vârf
În cazul conductorilor alungiți sau cu vârfuri ascuțite, sarcinile electrice se aglomerează pe capetele conductorilor și pe vârfurile
ascuțite. Densitatea superficială de sarcină electrică este mai mare pe suprafețele de raze de curbură mai mici (vârfuri ascuțite).
Câmpul electric este mai intens în jurul vârfurilor ascuțite. Sub influența câmpurilor intense de la vârfuri sarcinile electronii pot
fi smulși de pe conductor și conductorul se descarcă. Fenomenul se numește emisie de câmp.
Capacitatea electrică a unui conductor
Conductoarele încărcate cu sarcină electrică dobândesc un anumit potențial la suprafața lor. Putem face legătura dintre sarcina
depusă pe conductoare și potențialul lor în aceste condiții prin mărimea fizică numită capacitate electrică a conductorului.
𝑄
𝐶=
𝑉
Capacitatea electrică a unui conductor izolat și depărtat de alte corpuri este egal cu raportul dintre sarcina sa electrică Q și
potențialul său în aceste condiții V.
Capacitatea electrică a conductorului izolat depinde numai de forma geometrică și dimensiunile conductorului.
Unitatea de măsură pentru capacitatea electrică este faradul (F).
Un farad este capacitatea electrică a unui conductor izolat și depărtat de alte corpuri care încărcat cu sarcina de un coulomb (1C)
are potențialul egal cu 1 volt (1V).
1𝐶
1𝐹 =
1𝑉
Capacitatea electrică a unui conductor sferic de rază R aflat într-un mediu dielectric cu permitivitatea electrică ε este
𝐶 = 4·𝜋·𝜀·𝑅
Energia conductorului încărcat cu sarcină electrică este
𝑄·𝑉 𝑄 2
𝐶·𝑉 2
𝑊=
=
=
2
2𝐶
2
Condensatorul
Definiția condensatorului
Sistemul format din doi conductori aflați la distanță finită unul de altul, separați între ei printr-un mediu izolator, se numește
condensator electric.
Cei doi conductori se numesc armături, iar mediul izolator dintre ei se numește dielectricul condensatorului.
Capacitatea condensatorului
Capacitatea condensatorului este egală cu raportul dintre valoarea sarcinii electrice de pe una din armături și diferența de
potențial dintre armături.
𝑄
𝑄
𝐶=
=
𝑉1 − 𝑉2 𝑈
Prin legarea la bornele unei surse de tensiune constantă armătura legată la borna pozitivă se încarcă cu sarcină pozitivă +Q și cea
legată la borna negativă se încarcă cu sarcina negativă –Q.
Condensatorul plan – este un ansamblu de două plăci metalice plan paralele, situate la distanța d una de alta.
Capacitatea condensatorului plan se calculează cu formula
𝜀·𝑆 𝜀0 𝜀𝑟 𝑆
𝐶=
=
𝑑
𝑑
În interiorul condensatorului plan se formează un câmp electric uniform de intensitatea constantă 𝐸⃗⃗ orientată de la armătura
pozitivă către armătura negativă. Modulul intensității câmpului electric este legat de tensiunea dintre armăturile condensatorului
prin relația
𝑈
𝐸=
𝑑
Energia condensatorului se poate calcula prin relațiile de forma
𝑄·𝑈 𝑄 2
𝐶·𝑈 2
𝑊=
=
=
2
2𝐶
2
Energia condensatorului electric este înmagazinată în câmpul electric dintre armăturile condensatorului (în interiorul
dielectricului).
Gruparea condensatorilor
Grupările simple ale condensatorilor sunt gruparea serie (cascadă) și paralel ( derivație).
Gruparea serie
În gruparea serie condensatorii se leagă unul după celălalt.
Dacă la bornele grupării legăm o sursă de tensiune constantă

În gruparea serie condensatoarele se încarcă cu aceeași sarcină electricăQ ca și întreaga grupare, iar tensiunea respectă condiția:
tensiunea pe grupare este suma tensiunilor pe condensatoarele componente
𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3
Între capacitățile componente , tensiunile pe condensatoare și sarcina de pe fiecare condensator sunt îndeplinite relațiile:
𝑄
𝑄
𝑄
𝑈1 = ; 𝑈2 = ; 𝑈3 = ;
𝐶1
𝐶2
𝐶3
Gruparea poate fi înlocuită cu un condensator a cărui capacitate este legată de tensiunea pe grupare și sarcina pe grupare prin
relația
𝑄
𝑈=
𝐶𝑠
Rezultă în final relația prin care se poate calcula capacitatea grupării serie în funcție de capacitățile condensatoarelor
componente
1
1
1
1
= + + ;
𝐶𝑠 𝐶1 𝐶2 𝐶3
și prin generalizare pentru n condensatoare în serie
1
1
1
1
= + + ⋯+
𝐶𝑠 𝐶1 𝐶2
𝐶𝑛
Dacă toate condensatoarele sunt identice și au capacitatea C atunci rezultă
1
𝑛
𝐶
= ș𝑖 𝐶𝑠 =
𝐶𝑠 𝐶
𝑛
Gruparea paralel
În gruparea paralel un rând de borne ale condensatoarelor se leagă împreună într-un punct și celălalt se leagă în celălalt punct.

Tensiunea este aceeași pe toate condensatoarele din grupare și sarcina totală a grupării este suna sarcinilor condensatoarelor
componente
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3
Cum 𝑄1 = 𝑈·𝐶1 ; 𝑄2 = 𝑈·𝐶2 ; 𝑄3 = 𝑈·𝐶3 și 𝑄 = 𝑈·𝐶𝑝 rezultă
𝐶𝑝 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
În general pentru n condensatoare grupate în paralele avem
𝐶𝑝 = 𝐶1 + 𝐶2 + ⋯ + 𝐶𝑛
iar pentru n condensatoare identice în paralele avem
𝐶𝑝 = 𝑛·𝐶

