
„FIZIKOS OLIMPAS“ 
2007 – 2008 m. m. žiemos sesija 

Elektrostatikos nam� darbai II kursui 
Paruoš� VU FF studentas J. Chmeliov 

 

1. Kokiais grei�iais jud�s du maži rutuliukai, kuri� mas�s yra m ir 2m, o kr�viai 2q ir q, atitinkamai, 
kai atstumas tarp j� padid�s 3 kartus, jeigu pradiniu momentu jie nejud�jo? 

2. Raskite elektrinio lauko stipr� (krypt� ir didum�) atstumu r� nuo taškinio elektrinio dipolio, kurio 
elektrinis dipolinis momentas yra p� . Kampas tarp p�  ir r�  yra �.  

3. Kertantis dviem spindulio R rutuliams, kuri� centrai nutol� atstumu l vienas 
nuo kito, gaunamos trys sritys. Kraštin�s sritys tolygiai �elektrintos erdvinio 
tankio –� ir +� kr�viu, atitinkamai. 	rodykite, kad elektrinis laukas centrin�je 
dalyje yra vienalytis, bei raskite jo stipr�. 

4. Trys lygiagre�ios begalin�s plokštumos �elektrintos paviršini� tanki� �1, �2 ir �3 kr�viais. 
Atstumas tarp pirmos ir antros plokštum� yra h1, tarp antros ir tre�ios – h2. Nustatykite potencial� 
skirtum� tarp kraštini� plokštum�. Q

q q5. Keturi teigiami kr�viai q, Q>q, q, Q sujungti penkiais ilgio l si�lais, kaip 
parodyta pav. Raskite kiekvieno si�lo �tempimo j�ga. Koks tur�t� b�ti s�ryšis 
tarp q ir Q, kad kuris nors si�las b�t� ne�temptas? Q

6. 5 elektronai juda veikiami j� elektrostatin�s st�mos j�g�. Kokiu grei�iu jie jud�s nutol� labai 
dideliu atstumu vienas nuo kito, jei pradiniu momentu jie buvo taisyklingo penkiakampio, kurio 
kraštin�s lygios 20 cm, virš�n�se? 

7. Tolygiai �elektrinta kr�viu Q spindulio R sfera buvo perpjauta � dvi dalis. 
Pj�vio plokštuma nutolusi nuo sferos centro atstumu h. Raskite j�g�, kuria 
gautos sferos dalys stumia viena kit�. Kok� minimal� kr�v� reikia patalpinti 
sferos centre, kad tos dalys  neišsilakstyt� � skirtingas puses? 
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8. Raskite pav. pavaizduot� baterij� talp� a) ir b) atvejais. 

9. Spindulio R = 10 cm rutulyje pasiskirs�iusio kr�vio erdvinis tankis kinta pagal d�sn� r� �� , �ia 
r – atstumas iki rutulio centro, 5 4C/m� . Apskai�iuokite rutulio kr�v� ir nubraižykite 
elektrinio lauko stiprio bei potencialo priklausomybes nuo atstumo iki rutulio centro intervale 
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10. Taškinis kr�vis q patalpintas atstumu r nuo metalin�s ne�elektrintos 
plokštel�s statmenyje, išvestame per jos centr�. Kokia j�ga veikia 
kr�v�, jei plokštel�s skerspj�vio plotas lygus S, jos storis yra daug 
mažesnis, o atstumas iki kr�vio – daug didesnis už jos ilg� ir plot�: 
d S� � r . 

11. 5 cm spindulio rutulys, kurio medžiagos dielektrin� skvarba lygi 5, tolygiai �elektrintas 10 nC 
kr�viu. Laikydami, kad aplinkos dielektrin� skvarba artima vienetui, apskai�iuokite to rutulio 
sukurto elektrinio lauko energij�. 
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12. Du maži �tvirtinti rutuliukai, kuri� kr�viai 3 nC ir 2 nC atitinkamai, yra 1 m atstumu vienas nuo 
kito. Juos jungian�ia atkarpa gali be trinties slankioti kitas 10 g mas�s ir 1 nC kr�vio rutuliukas. 
Raskite jo maž� svyravim� period� j� paleidus iš pusiausvyros pad�ties. 
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13. Taškinis kr�vis q buvo patalpintas stataus dvisienio kampo tarp dviej� laidži� 

�žemint� plokštum� pusiaukampin�je atstumu d nuo dvisienio kampo virš�n�s 
O. Raskite kr�v� veikian�i� j�g�. 

14. Tetraedro, kurio briaunos ilgis l, sienel�s tolygiai �elektrintos � paviršinio 
Apskai�iuokite j�g�, veikian�i� tetraedro sienel�. 

tankio kr�viu. 

15. 	 nejudant� proton� iš begalyb�s grei�iu v paleidžiamas 
kitas protonas, jo taikymosi parametras yra r. Nustatykite, 
iki kokio atstumo jie suart�s. 
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16. Du taškiniai priešingo ženklo kr�viai q1 ir q2 � 	1 2q q
  yra nutol� tam tikru atstumu vienas nuo 
kito. Parodykite, kad aib� tašk�, kuriuose potencialas lygus 0, yra sfera, kurios centras yra kr�vius 
jungian�ioje ties�je, o spindulys 1 2 ,r q q R�  �ia R – atstumas tarp šios sferos centro ir kr�vio 2q . 

17. Spindulio R sfera ir joje esanti 2 kartus mažesnio spindulio sfera 
užmautos ant plono ilgo dielektrinio si�lo, kuriuo iš toli grei�iu v 
art�ja mažas mas�s m karoliukas, �elektrintas neigiamu kr�viu q. 
Abi sferos yra dielektrin�s ir tolygiai �elektrintos skirtingo ženklo 
kr�viais, kuri� modulis lygus Q (žr. pav.). Koks tur�t� b�ti 
pradinis karoliuko greitis v, kad kurioje nors vietoje jis sustot�? 
Raskite ši� sustojimo viet�. Laikykite, kad sferose yra padarytos mažos skylut�s karoliukui 
praeiti, j� �takos kuriamam laukui nepaisykite. 
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18. Dvi begalin�s plokštumos, �elektrintos paviršiniais tankio �1 ir �2 kr�viais, 
kertasi kampu � ir dalija erdv� � keturias dalis. Raskite elektrinio lauko stipr� 
kiekvienoje erdv�s dalyje. 
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19. 25 cm ilgio tiesus si�las buvo tolygiai �elektrintas 80 nC/m ilginio tankio kr�viu. Raskite darb�, 
kur� reikia atlikti norint perkelti taškin� -2 nC kr�v� iš taško A, esan�io 5 cm nuotolyje nuo vieno 
si�lo galo, � tašk� B, nutolus� per 15 cm nuo kito si�lo galo. Abu taškai A ir B yra si�lo t�sinyje 
skirtingose jo pus�se. J2 

20. Du kondensatoriai C1 ir C2 buvo �jungti � pav. parodyt� grandin�. 
Iš pradži� �jungiamas jungiklis J1, kondensatoriui C1 �sielektrinus 
jungiklis išjungiamas. Po to �jungiamas jungiklis J2. Raskite 
�tampas kondensatoriuose pra�jus ilgam laiko tarpui. 
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