
Tekst pisany na niebiesko jest treścią zadania albo komentarzem i nie należy do rozwiązania.

Trochę przypomnę Ci wzory związane z kondensatorami.

Połączenie równoległe: To działa tak, jakby zbudować kondensator z większą powierzch-
nią okładek. Napięcie na obu kondensatorach jest jednakowe i takie samo, jak napięcie całego
układu, a ładunki na nich sumują się. Pojemność wypadkową Cr liczymy ze wzoru:

Cr = C1 + C2 (1)

Pojemność ta jest zawsze większa od każdej z pojemności C1 i C2

Połączenie szeregowe. Tu sytuacja jest ciekawsza. Popatrz na ten układ. Napięcie przy-
kładamy między punktami A(+) i B(–).

(+)A−−−−− |C1 | − − −−−−−−−−− |C2 | − − −−− (B)(−)

Po przyłożeniu napięcia na całym układzie wytworzy się ładunek Q. To znaczy, że ładunek
+Q będzie na lewej okładce kondensatora C1 i ładunek –Q będzie na prawej okładce kon-
densatora C2. Ale jeśli na lewej okładce C1 pojawi się dodatni ładunek Q to spowoduje on
wygenerowanie identycznego, ale ujemnego ładunku na prawej okładce tego kondensatora. Do-
datni ładunek z prawej okładki C1 nie ma gdzie uciec i przemieści się na lewą okładkę C2. W
rezultacie na każdym kondensatorze będą identyczne ładunki Q, takie same, jak na całej bate-
rii. Natomiast napięcia na C1 i C2 oczywiście będą różne i się dodadzą. Pojemność wypadkową
Cs liczymy wtedy według wzoru:
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Pojemność ta jest zawsze mniejsza od każdej z pojemności C1 i C2.

Teraz obliczenia energii E. Jeśli pojemność kondensatora wynosi C, ładunek Q, napięcie na
nim U to możemy użyć dowolnego z poniższych wzorów, zależnie od tego, co jest dane. Wyni-
kają one wzajemnie z siebie ponieważ spełniony jest związek: Q = C U .
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Wymiar energii: Jeśli napięcie jest w woltach, a ładunek w kulombach to iloczyn wolt razy ku-
lomb daje dżul. Jeśli pojemność jest w faradach to farad razy wolt daje kulomb, czyli środkowy
wzór (3) też daje wynik w dżulach. Podobnie prawy wzór (3) daje dżule gdyż kulomb przez
farad daje wolt.

Zadanie 4c.
Kondensatory z punktu (a) rozłączono i połączono okładki przeciwnych znaków Oblicz teraz
energię układu.
Zaczynamy od (c) bo tu odpowiedź jest natychmiastowa. Łączymy równolegle, czyli stykamy
ze sobą dwa kawałki metalu mające równe, ale przeciwne ładunki. Metal przewodzi, więc
ładunki wzajemnie się “znajdą” i zobojętnią. Może powstać ładna iskra przy łączeniu konden-
satorów w opisany w zadaniu sposób. Ładunek w układzie stanie się zerem i energia układu
spadnie - według prawego ze wzorów (3) - do zera.

Co się stanie z tą energią (bo “zginąć” nie może, prawo zachowania !) wyjaśniam na końcu
zadania, gdyż w punkcie (b) też stracimy trochę energii, a nie całą.



Zacząłem na następnej stronie, bo punkty (a) i (b) chcę mieć razem dla porównania wyników

Zadanie 4a.
Połączono szeregowo kondensatory C1 = 2µF i C2 = 8µF. Przyłożono napięcie 300V. Oblicz
energię tego układu.

Użyjemy środkowego ze wzorów (3). Policzymy wypadkową pojemność Cs ze wzoru (2) i po-
mnożymy są przez kwadrat napięcia U. Dostaniemy energię Ea
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Wstawiamy dane. Wynik wyjdzie w dżulach.

Ca =
1
2
· 2 · 10

−6 · 8 · 10−6

2 · 10−6 + 8 · 10−6
· 3002 = 0,072 J

Zadanie 4b.
Kondensatory z punktu (a) rozłączono i połączono okładki jednakowych znaków. Oblicz teraz
energię układu.

Użyjemy wzoru (3) po prawej stronie (tego z pojemnością i ładunkiem). Zauważ że łączymy
kondensatory okładkami mającymi ten sam znak. Łączymy metal do metalu, więc ładunki prze-
płyną jakoś między kondensatorami (z mniejszego nadmiar odpłynie do większego, pamiętaj,
że poprzednio ładunki były równe), ale suma ładunków pozostanie bez zmian, bo nie mają one
drogi ucieczki. Jeżeli więc oznaczymy przez Qa ładunek całego układu z punktu (a) (i każdego
z kondensatorów z osobna) to przy równoległym połączeniu otrzymamy ładunek Qb = 2Qa.
Znajdźmy ten ładunek liczbowo, aby nie komplikować wzorów. ładunek w punkcie (a) to wy-
padkowa pojemność Cs razy napięcie U czyli:

Qb = 2Qa = 2CsU = 2
C1C2
C1 + C2

Wstawiamy dane:

Qb = 2 ·
2 · 10−6 · 8 · 10−6

2 · 10−6 + 8 · 10−6
· 300 = 0,00096C

Obliczamy energię Eb. Wypadkowa pojemność jest sumą C1 i C2 czyli wynosi 10µF.
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102 · 10−12
≈ 0,0046

W porównaniu z sytuacją z punktu (a) energia maleje prawie dwukrotnie. Aby uniknąć nie-
potrzebnych rozważań na temat dielektryka wewnątrz kondensatorów przyjmijmy, że są to
kondensatory powietrzne. Istnieją dwa powody utraty energii:
Po pierwsze przewody, którymi łączymy kondensatory nie są idealne, mają skończony opór i
przepływ prądu w nich powoduje wydzielanie się ciepła.
Po drugie, ważniejsze (bo można wziąć prawie-idealne przewody) gdy łączymy kondensatory
o różnych pojemnościach następuje między nimi szybki przepływ ładunku, czyli w obwodzie
pojawia się prąd zmienny. Taki prąd wywołuje zmienne pole magnetyczne, to z kolei zmienne
pole elektryczne itd. Układ wysyła falę elektromagnetyczną, która zabiera właśnie tą bra-
kującą część energii. (Gdyby w pobliżu odbierać fale radiowe np. na falach średnich - modulacja
AM - usłyszelibyśmy w nim wyraźny trzask. Zakresów UKF to nie dotyczy z powodu modulacji
tylu FM.) Oczywiście w przykładzie (c) ta fala będzie silniejsza i zabierze całą energię układu.

W razie pytań pisz proszę na priv.
Pozdrowienia - Antek


