
                                       

          

                                                        

                                                                Zadanie z fizyki  

 

 

Treść  zadania   

 „ Okładki płaskiego kondensatora powietrznego, o  powierzchni  S  i wysokości h, skierowano 

pionowo i ustawiono tak, by ich dolne krawędzie  dotykały cieczy dielektrycznej. Na brzegu 

naładowanego kondensatora powstaje niejednorodne pole elektryczne,  przy czym pole to słabnie  w 

miarę oddalania się od krawędzi kondensatora. W polu tym ciecz zostanie spolaryzowana, tzn. 

cząsteczki cieczy staną się indukowanymi  dipolami, na które będą działać siły w kierunku do 

silniejszego pola elektrycznego. Jeden z biegunów dipola  znajduje się zatem w silniejszym polu 

elektrycznym i w efekcie ciecz będzie wciągana do kondensatora. Obliczyć, jakim ładunkiem  Q należy 

naładować kondensator, aby ciecz wypełniła całą przestrzeń między jego okładkami. Gęstość cieczy 

dielektrycznej wynosi 𝜌, a jej względna stała dielektryczna  𝜀𝑟 . ” ¹ )   

Zastosowanie zasady zachowania energii w formie przedstawionej w rozwiązaniu jest niewłaściwe. 

 Przytaczam ideę rozwiązania zadania  ze zbioru.  

 „  Na mocy prawa zachowania energii                                              

                                                              𝐸1 =  𝐸2 + 𝐸𝑔                                                             (1)                                                

gdzie      𝐸1=  
𝑄2

 2𝐶
  -  energia początkowa kondensatora, C - pojemność kondensatora  

próżniowego, 𝐸2   =  
𝑄2

2𝜀𝑟𝐶
 - energia kondensatora  po  wciągnięciu cieczy oraz   𝐸𝑔= mgh/2- wzrost 

grawitacyjnej energii  potencjalnej cieczy, przy czym masa cieczy m = 𝜌Sx, gdzie x - odległość między 

okładkami.” ²) 

W bilansie energii zaprezentowanym w rozwiązaniu  nie została uwzględniona energia kinetyczna  

poruszającej się cieczy dielektrycznej. ³)  Otrzymany wynik jest błędny.  

      Niech kondensator będzie  naładowany ładunkiem  q < 𝑄 (rys.1). ⁴)  

                                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Wprowadźmy oznaczenia: 

        𝜀0 - przenikalność dielektryczna próżni, 

        𝜀𝑟- względna stała dielektryczna, 

        h- wysokość okładki kondensatora, 

         l- długość okładki kondensatora, 

         d – odległość miedzy okładkami kondensatora, 

         x- wysokość cieczy dielektrycznej w kondensatorze 

         𝜌-gęstość cieczy dielektrycznej. 

          

         

 

Rys.1 ⁵)   

q 

h
 

x 

d 



 Całkowita energia potencjalna 𝐸𝑝 jest równa sumie elektrycznej energii potencjalnej kondensatora     

𝐸𝑝 𝑒𝑙   oraz potencjalnej energii grawitacyjnej 𝐸𝑝 𝑔𝑟  słupa cieczy dielektrycznej o wysokości x. ⁶)  

                                                                   𝐸𝑝 = 𝐸𝑝 𝑒𝑙   + 𝐸𝑝 𝑔𝑟                                              (1)  

                                                                      𝐸𝑝 𝑒𝑙 =  
𝑞2

2𝐶
                                                           (2)                                     

gdzie C jest pojemnością kondensatora z cieczą dielektryczną.  

Potencjalna energia grawitacji 𝐸𝑝 𝑔𝑟  słupa cieczy o wysokości x wynosi 

                                                                     𝐸𝑝 𝑔𝑟 = mg 
𝑥

2
 , 

                                                             ale       m = 𝜌𝑑𝑙𝑥, 

                                  a   więc       

                                                                  𝐸𝑝 𝑔𝑟 =  
1

2
 𝜌𝑑𝑙𝑔𝑥2.                                                (3) 

Pojemność  C obliczymy jako sumę pojemności kondensatora powietrznego  𝐶1  oraz kondensatora 

wypełnionego cieczą dielektryczną  𝐶2. 

                                                                      𝐶1 =  
𝜀0 (h−x)l

𝑑
                                                     (4) 

                           oraz                                    𝐶2 =  
𝜀0𝜀𝑟𝑥𝑙

𝑑
                                                        (5) 

        Mamy więc 

                                                                        C = 𝐶1 + 𝐶2                                                      (6) 

Podstawiając (4) i (5) do (6) otrzymujemy 

                                                                              

                                                                        C  =  
𝜀0𝑙[ℎ+(𝜀𝑟−1)𝑥]

𝑑
                                          (7) 

    Wstawiając (7) do  (2) mamy   

                                                                       𝐸𝑝 𝑒𝑙   =   
𝑞2𝑑

2𝜀0𝑙[ℎ+(𝜀𝑟−1)𝑥]
                                  (8) 

 

     Podstawiając z kolei (3) oraz (8) do (1) uzyskamy 

                                                                𝐸𝑝(𝑥) =  
𝑞2𝑑

2𝜀0𝑙[ℎ+(𝜀𝑟−1)𝑥]
  + 

1

2
 𝜌𝑑𝑙𝑥2                     (9) 

Stanowi  równowagi cieczy dielektrycznej w kondensatorze odpowiada  minimum energii 

potencjalnej 𝐸𝑝(𝑥). ⁷)  

 

 

 
 



                                     

                                         
𝑑𝐸𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
=  − 

𝑞2𝑑(𝜀𝑟−1)

2𝜀0𝑙[ℎ+(𝜀𝑟−1)𝑥]2 +  𝜌𝑑𝑙𝑔𝑥                                     (10) 

    Z  warunku             

                                                       
𝑑𝐸𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
= 0            otrzymujemy 

                                                − 
𝑞2𝑑(𝜀𝑟−1)

2𝜀0𝑙[ℎ+(𝜀𝑟−1)𝑥]2 +  𝜌𝑑𝑙𝑔𝑥 = 0                                          (11) 

  Po przekształceniach z (11)   mamy 

                                                              q  = [ℎ + (𝜀𝑟 − 1)𝑥]𝑙  √
2𝜀0𝜌𝑔𝑥

𝜀𝑟−1
                             (12) 

Otrzymaliśmy zależność między ładunkiem q a wysokością wzniesienia cieczy dielektrycznej x, q = f(x).  

Podstawiając  za  x = h obliczamy wartość ładunku Q potrzebnego do maksymalnego wzniesienia 

cieczy dielektrycznej (rys.2).  

                

                                                                            

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                

                              

Rys. 2 ⁸) 

Q 

h
 

d 



                                                                    q = Q = 𝜀𝑟hl √
2𝜀0𝜌𝑔ℎ

𝜀𝑟−1
 

 Uwzględniając,  że  S = hl  otrzymujemy 

                                                                        Q = 𝜀𝑟𝑆 √
2𝜀0𝜌𝑔ℎ

𝜀𝑟−1
                                            (13)   

Poruszająca się  ciecz dielektryczna z powodu lepkości zacznie wykonywać zanikające  oscylacje 

względem poziomu równowagi. W konsekwencji  jej  energia kinetyczna  zamieni się w ciepło.  ⁹)                  

 Ilość wydzielonego ciepła  𝑄𝑤  można obliczyć z zasady zachowania energii. ¹⁰)      

                                                      𝐸𝑝 𝑒𝑙(x = 0) = 𝐸𝑝 𝑒𝑙(x = h) + 𝐸𝑝 𝑔𝑟 (x = h) + 𝑄𝑤              (14) 

      gdzie: 

    𝐸𝑝 𝑒𝑙(x = 0)- elektryczna energia potencjalna kondensatora w stanie początkowym, 

   𝐸𝑝 𝑒𝑙(x = h)-  elektryczna energia potencjalna kondensatora w stanie końcowym, 

    𝐸𝑝 𝑔𝑟 (x = h) -  potencjalna energia  grawitacji słupa cieczy dielektrycznej o wysokości  h  w stanie             

    końcowym,  

    𝑄𝑤 – ilość wydzielonego ciepła.    
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