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Elektrinio lauko stipris prie Žemơs paviršiaus vidutiniškai lygus 130 V/m ir nukreiptas vertikaliai
žemyn. Ʋvertinkite Žemơs elektrinƳ krǌvƳ. Koks potencialǐ skirtumas susidaro per žmogaus ǌgƳ ir
kodơl mes jo nejauþiame?
G
Raskite elektrinio lauko stiprƳ (kryptƳ ir didumą) atstumu r nuo taškinio elektrinio dipolio, kurio
G
G
G
elektrinis dipolinis momentas yra p . Kampas tarp p ir r yra ĳ.
Trys vienodi 20 g masơs rutuliukai buvo Ƴelektrinti vienodais krǌviais ir pakabinti už lengvǐ
netampriǐ dielektriniǐ 50 cm ilgio siǌlǐ. Laisvus siǌlǐ galus Ƴtvirtinus viename taške, rutuliukǐ
pusiausvyra nusistovơjo jiems išsidơsþius vienodais 40 cm atstumais vienas nuo kito. Nustatykite
rutuliukǐ krǌvƳ.
Raskite pav. pavaizduotǐ baterijǐ talpą a) ir b) atvejais.
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Pagal klasikinƳ vandenilio atomo Boro modelƳ elektronas aplink branduolƳ gali suktis Ƴvairiomis
orbitomis, taþiau jo judesio kiekio momentas gali bǌti tik skaiþiaus = kartotinis: L n= , þia
= h (2S ) | 1, 055 1034 J  s – mažoji Planko konstanta. Nustatykite elektrono greitƳ ir jo orbitos
spindulƳ atomui esant pagrindinơje (n = 1) ir pirmoje sužadintoje (n = 2) bǌsenose. Koks yra atomo
energijǐ skirtumas šiose bǌsenose? Kokio bangos ilgio šviesos fotonas išspinduliuojamas
(sugeriamas) šuolio tarp šiǐ bǌsenǐ metu? Apskaiþiuokite vandenilio atomo jonizacijos potencialą.
Tetraedro, kurio briaunos ilgis l, sienelơs tolygiai Ƴelektrintos ı paviršinio tankio krǌviu.
Apskaiþiuokite jơgą, veikianþią tetraedro sienelĊ.

q1  q2

yra nutolĊ tam tikru atstumu vienas nuo

kito. Parodykite, kad aibơ taškǐ, kuriuose potencialas lygus 0, yra sfera, kurios centras yra krǌvius
jungianþioje tiesơje, o spindulys r q1 q2 R, þia R – atstumas tarp šios sferos centro ir krǌvio q2 .
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Teigiamu krǌviu q Ƴelektrinta masơs m dulkelơ Ƴlekia Ƴ plokšþią kondensatoriǐ,
m,q
Į
kurio elektrodai padaryti iš metalinio tinklelio. Elektrinio lauko stipris
kondensatoriuje lygus E, atstumas tarp jo tinkleliǐ yra d, pradinis dulkelơs E
greitis v sudaro kampą Į su teigiamo elektrodo plokštuma. Raskite, kokiu
greiþiu ir kokiu kampu šƳ dulkelơ išlơks iš kondensatoriaus.
Taškinis krǌvis q buvo patalpintas spindulio R sferos, tolygiai Ƴelektrintos krǌviu Q, centre.
Raskite jơgą, kuri veiks taškinƳ krǌvƳ sferos paviršiuje iškirpus mažą spindulio r skylutĊ.
Iš N2 taškiniǐ elektriniǐ krǌviǐ q buvo sudaryta kvadratinơ N×N
gardelơ (N – nelyginis skaiþius), kurios žingsnis lygus a. Žemiau
lentelơje pateiktos šios gardelơs kuriamo elektrinio lauko stiprio vertơs,
apskaiþiuotos skirtingais atstumais x nuo gardelơs centro išilgai jai
x
statmenos tiesơs, einanþios per gardelơs vidurƳ. Nubraižykite šią a
priklausomybĊ logaritminơje skalơje, t. y. grafiko ašyse atidơdami
a
dydžiǐ x ir E dešimtainius logaritmus. Paanalizuokite, kodơl gautoje
priklausomybơje galima išskirti kelias sritis. Kaip kiekvieną iš jǐ bǌtǐ galima kokybiškai
paaiškinti? Nustatykite krǌviǐ didumą q, gardelơs konstantą a bei skaiþiǐ N.
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Du taškiniai priešingo ženklo krǌviai q1 ir q2
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Spindulio R = 10 cm rutulyje pasiskirsþiusio krǌvio erdvinis tankis kinta pagal dơsnƳ U D r , þia
r – atstumas iki rutulio centro, D 8 105 C/m 4 . Apskaiþiuokite rutulio krǌvƳ ir nubraižykite
elektrinio lauko stiprio bei potencialo priklausomybes nuo atstumo iki rutulio centro intervale
0 d x d 2R .
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4 elektronai juda veikiami jǐ elektrostatinơs stǌmos jơgǐ. Kokiu greiþiu jie judơs nutolĊ labai
dideliu atstumu vienas nuo kito, jei pradiniu momentu jie buvo kvadrato, kurio kraštinơs lygios
20 cm, viršǌnơse?
Kertantis dviem spindulio R rutuliams, kuriǐ centrai nutolĊ atstumu l vienas nuo
kito, gaunamos trys sritys. Kraštinơs sritys tolygiai Ƴelektrintos erdvinio tankio +ȡ
l
+ȡ
íȡ
ir íȡ krǌviu, atitinkamai. Ʋrodykite, kad elektrinis laukas centrinơje dalyje yra
vienalytis, bei raskite jo stiprƳ.
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Kǌgio formos duobơje, kurios gylis H, o kampas prie viršǌnơs lygus Į, gylyje
h
h padơti du maži masơs m kǌnai, Ƴkrauti vienodais krǌviais q ir surišti siǌlu.
m m
q
Perdegus siǌlą, abu kǌnai iš pradžiǐ duobơs sienele nesisukdami pradơjo slysti H
Į
g
viršun, o po to išlơkơ iš duobơs. Nustatykite trinties jơgǐ atliktą darbą, jeigu
trinties tarp duobơs ir kǌnǐ paviršiǐ koeficientas lygus ȝ. KokƳ greitƳ kǌnai
turơjo prieš pat išlơkdami iš duobơs? Ʋ kokƳ didžiausią aukštƳ jie pakils?
Du maži Ƴtvirtinti rutuliukai, kuriǐ krǌviai 3 nC ir 2 nC atitinkamai, yra 1 m atstumu vienas nuo
kito. Juos jungianþia atkarpa gali be trinties slankioti kitas 10 g masơs ir 1 nC krǌvio rutuliukas.
Apskaiþiuokite jo mažǐ svyravimǐ periodą jƳ paleidus iš pusiausvyros padơties.
Raskite, kokia jơga sąveikauja du taškiniai dipoliai, nutolĊ dideliu atstumu d vienas nuo kito, jeigu
G
G
jǐ dipoliniai momentai p1 ir p2 yra nukreipti išilgai juos jungianþios tiesơs.
Spindulio R sfera ir joje esanti 2 kartus mažesnio spindulio sfera
íQ +Q
užmautos ant plono ilgo dielektrinio siǌlo, kuriuo iš toli greiþiu v artơja
v
mažas masơs m karoliukas, Ƴelektrintas neigiamu krǌviu q. Abi sferos
m, q
yra dielektrinơs ir tolygiai Ƴelektrintos skirtingo ženklo krǌviais, kuriǐ
modulis lygus Q (žr. pav.). Kokią sąlygą turơtǐ tenkinti pradinis
karoliuko greitis v, kad kurioje nors vietoje jis sustotǐ? Raskite šią sustojimo vietą. Laikykite, kad
sferos yra Ƴtvirtintos, ir jose padarytos mažos skylutơs karoliukui praeiti. Pastarǐjǐ Ƴtakos
kuriamam laukui nepaisykite.
Spindulio R sfera tolygiai Ƴelektrinta krǌviu Q, o jos viduje koncentriškai patalpinta kita spindulio
r metalinơ Ƴžeminta sfera. Raskite bei schematiškai nubraižykite elektrinio lauko stiprio bei
potencialo priklausomybes nuo atstumo iki sferǐ centro.
Du metaliniai rutuliukai, kuriǐ spinduliai 1 cm ir 2 cm atitinkamai, yra 10 cm atstumu vienas nuo
kito. Apskaiþiuokite jǐ tarpusavio sąveikos jơgą juos prijungus prie 300 V elektrovaros šaltinio.
Jungiamǐjǐ laidǐ Ƴtakos nepaisykite.
25 cm ilgio tiesus siǌlas buvo tolygiai Ƴelektrintas 80 nC/m ilginio tankio krǌviu. Raskite darbą,
kurƳ reikia atlikti norint perkelti taškinƳ –2 nC krǌvƳ iš taško A, esanþio 5 cm nuotolyje nuo vieno
siǌlo galo, Ƴ tašką B, nutolusƳ per 15 cm nuo kito siǌlo galo. Abu taškai A ir B yra siǌlo tĊsinyje
skirtingose jo pusơse.

Bendra pastaba: sprendžiant kai kuriuos uždavinius gali bǌti naudingas toks apytikslis sąryšis mažiems x:
f ( a  x) | f (a)  f c( a)  x , þia f c(a ) yra funkcijos f ( x) išvestinơ taške x = a. Pavyzdžiui, (1  x) E | 1  E x , kai
x  1 , ȕ – bet koks skaiþius (sveikas ar trupmeninis).
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