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Zestaw nr.7 na zajęcia w dniu 14.06.2019

Zad.1 Dane są dwa dodatnie ładunki punktowe +Q umieszczone w punktach A (0,0,a) i B(0,0,-a). 
Obliczyć pole elektryczne w dowolnym punkcie przestrzeni dwoma metodami:

• sumując wektory sił od każdego z ładunków

• sumując potencjały od ładunków i obliczając pole elektryczne z gradientu potencjału 
sumarycznego

Zad.2 Cztery identyczne ładunki dodatnie +q umieszczono w wierzchołkach kwadratu o boku a. W
środku tego kwadratu umieszczono ładunek ujemny -Q, taki, aby cały układ znajdował się w 
równowadze. Jaką wartość powinien mieć ten ładunek ?  

Załóżmy, że ładunki dodatnie zostały zamocowane na stałe w wierzchołkach kwadratu. Jaka siła 
działałaby na centralny ładunek Q, gdyby został on wysunięty z centrum układu: 

• w kierunku prostopadłym do płaszczyzny kwadratu 

• w kierunku jednego z wierzchołków

Zad.3 Znaleźć siłę, jaką odcinek o długości L, naładowany ładunkiem +Q przyciąga ładunek -q 
umieszczony na symetralnej tego odcinka, w odległości a od jego środka.

Zad.4  Dany jest płaski pierścień o promieniu wewnętrznym R1 i promieniu zewnętrznym R2 ,      
umieszczony centralnie na płaszczyźnie XY. Pierścień jest naładowany jednorodnie całkowitym 
ładunkiem +Q. Wyznaczyć potencjał i natężenie pola elektrycznego w punkcie P leżącym na  osi Z
w odległości a od środka tego pierścienia.  Rozpatrzyć przypadki graniczne gdy:

•  R1 i R2 dążą do zera

• R1 dąży do zera a R2 do nieskończoności (naładowana płaszczyzna)

Zad 5. Wyznaczyć pole elektryczne dla dwóch nieskończonych płaszczyzn odległych o D i 
naładowanych takimi samymi gęstościami ładunku s  (rozpatrzeć przypadki ładunków tego 
samego i przeciwnego znaku)

Zad.6 W lampie elektronowej znajdują się dwie płaskie elektrody, odległe od siebie o D (gdzie D 
jest dużo mniejsze od rozmiarów elektrod). Wiadomo, że potencjał w  obszarze między 
elektrodami dany jest wzorem:  

Jaki jest rozkład gęstości ładunku między elektrodami ? Jaka jest gęstość powierzchniowa         
ładunku na każdej z elektrod ?

Zad 7. Korzystając z metody obrazów policzyć rozkład potencjału i pola dla następujących 
układów: 

• ładunku Q umieszczonego w metalowym narożu utworzonym przez dwie płaszczyzny 
metalowe, tak że odległości ładunku od płaszczyzn wynoszą odpowiednio a i b 

• ładunku Q umieszczonego w odległości d od środka doskonale przewodzącej, uziemionej 
kuli o promieniu R 

Zad.8 Dane są dwa kondensatory płaskie o pojemnościach C1=10nF i C2=2 nF mające jedną 
wspólną, uziemioną okładkę. Kondensator C1 naładowany jest do napięcia Uo = 100V. Jaki 
ładunek przepłynie przez przewód metalowy, którym zewrzemy wyprowadzenia drugich okładek ? 
Jaki dodatkowy przepływ prądu wywoła włożenie do kondensatora C2 dielektryka o stałej 
dielektrycznej r=5  ? 
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