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ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ РІВНОМІРНО ЗАРЯДЖЕНИХ СФЕРОЇДІВ. 

ПРИКЛАД  ДЕФОРМОВАНОГО ЯДРА 

 

Розглядається питання обчислення енергії взаємодії двох рівномірно заряджених сфероїдів. Програмно 

реалізовано три випадки: взаємодія рівномірно зарядженого сфероїда з точковим зарядом; взаємодія двох 

співвісних сфероїдів; загальний випадок взаємного розташування сфероїдів. Наведені програми з самого 

початку орієнтовані на проведення ядерних розрахунків. Однак заміною числових коефіцієнтів їх можна 

зробити корисними і для обчислення енергії взаємодії в будь-яких випадках, в яких фігурують сфероїдальні 

об'єкти з рівномірно розподіленим зарядом або масою. 
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сфероїдів, взаємодія рівномірно зарядженого сфероїда та точкового заряду, взаємодія співвісних сфероїдів, 

взаємодія довільно розміщених сфероїдів. 
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ЭНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННЫХ СФЕРОИДОВ. 

ПРИМЕР ДЕФОРМИРОВАННОГО ЯДРА 

 

Рассматривается вопрос вычисления энергии взаимодействия двух равномерно заряженных сфероидов. 

Программно реализованы три случая: взаимодействие равномерно заряженного сфероида с точечным зарядом; 

взаимодействие двух соосных сфероидов; общий случай взаимного расположения сфероидов. Приведенные 

программы изначально ориентированы на проведение ядерных расчетов. Однако заменой численных 

коэффициентов их можно сделать полезными и для вычисления энергии взаимодействия в любых случаях, в 

которых фигурируют сфероидальные объекты с равномерно распределенным зарядом или массой. 

Ключевые слова: кулоновское взаимодействие, равномерно заряженные сфероиды, потенциал равномерно 

заряженных сфероидов, взаимодействие равномерно заряженного сфероида и точечного заряда, 

взаимодействие соосных сфероидов, взаимодействие произвольно расположенных сфероидов. 
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THE INTERACTION ENERGY OF TWO UNIFORMLY CHARGED SPHEROIDS. 

EXAMPLE OF DEFORMED NUCLEI 

 

We consider the question of calculations of the interaction energy of two uniformly charged spheroids. Three cases 

are realized in the software: the interaction of a uniformly charged spheroid with a point charge; interaction of two  

coaxial spheroids; and the general case of mutual position of spheroids. The presented programs are initially oriented 

for nuclear calculations. However, by a change of numerical coefficients, they can be used in the calculations of the 

interaction energy in any cases of spheroidal objects with the uniformly distributed charge or mass. 

Keywords: Coulomb interaction, uniformly charged spheroids, potential of uniformly charged spheroids, interaction 

of uniformly charged spheroid and point charge, interaction of coaxial spheroids, interaction of arbitrarily placed 

spheroids. 
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