Vaje Fizika FRI, 8. teden, 30. 11. - 4. 12. 2020

Električno polje, snov v električnem polju in električni tok
1. Na 1 m dolgi palici je enakomerno razporejen naboj ep = 3 pAs. V smeri vzdolž palice in 20 cm od
krajišča palice postavimo kroglico z nabojem ek = -4 mAs. Kroglico nato premaknemo vzdolž zveznice
na oddaljenost 40 cm. Koliko dela smo pri tem opravili?
Rešitev: 𝐴 = 6 ⋅ 10−5 𝐽
2. V sredini ploščatega kondenzatorja z razdaljo med ploščama 2 mm imamo na vrtljivo os fiksirano
zelo lahko paličico velikosti 10 μm, ki ima na konceh pritrjena nasprotno enaka naboja 10 -11 As in -1011
As z masama 10 μg er 20 μg. Paličica je vpeta v sredini, os pa je pravokotna nanjo in vzporedna s
ploščama kondenzatorja. Palica je v svoji ravnovesni legi. Vsaj kolikšno napetost in v kateri smeri jo
moramo priključiti, če želimo paličico postaviti v lego ki je idealna glede na električno polje
kondenzatorja? Kolikšna je kotna hitrost, ki jo paličica doseže v tej legi, če priključimo 20 V.
Rešitev: 𝑈 = 10 𝑉; 𝜔 = 1630 𝑠 −1
3. Prostor med ploščama ploščatega kondenzatorja s kapaciteto 850 pF zapolnimo s stekleno ploščo z
dielektričnostjo ε = 10. Kondenzator nabijemo z napetostjo 12 V in nato izklopimo vir napetosti.
Kolikšen naboj se nabere na ploščah kondenzatorja? Koliko dela moramo opraviti, da stekleno ploščo
zvlečemo iz kondenzatorja po tem ko je bil izvor napetosti odklopljen? Kaj pa če bi ploščo izvlekli
takrat, ko je bil kondenzator priklopljen na vir napetosti?
Rešitev: 𝑒 = 1,02 ⋅ 10−7 𝐴𝑠; 𝐴 = 5,5 𝜇𝐽, 𝐴 = − 5,5 𝜇𝐽
4. Poišči nadomestni upor med točkama FG in FH.
Rešitev: 𝑅𝐹𝐺 = 5𝑅/8; 𝑅𝐹𝐻 = 𝑅/2

Dodatne vaje:
5. Izračunaj kapaciteto valjastega kondenzatorja dolžine L z notranjim
in zunanjim polmerom r1 in r2. Kakšna je energija valjastega kondenzatorja nabitega z nabojem e?
Rešitev: 𝐶 =
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;
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