
1. Ngarkesa imagjinare në një objekt metalik
Përshkrim - Metoda imagjinare
Një grimcë pikësore me ngarkesë elektrike është vendosur pranë një sipërfaqe sferike metalike me rreze R dhe e lidhur
elektrikisht me tokën [shih Figurën 1 (a)]. Si pasojë, ndodh shpërndarja e ngarkesës në sipërfaqe. Llogaritja e fushës elektrike
dhe potencialit elektrostatike të krijuar nga shpërndarja e ngarkuarkesës në sipërfaqe është një detyrë shumë e vështirë.
Megjithatë, kjo llogaritje mund të thjeshtohet në mënyrë të konsiderueshme duke përdorur një metodë matematike që quhet
metodë imagjinare. Në këtë metodë fushën elektrike dhe potenciali elektrostatike të krijuar nga ngarkesa e shpërndarë në sferë

janë ekuivalente me ato të krijuar nga një ngarkesë e vetme pikësore 'q të vendosur brenda sferës (mos e vërtetoni këtë këtu).

Shënim: Fusha elektrike dhe potencialet elektrostatike e kësaj ngarkese imagjinare pikësore 'q janë të njëjta me fushën
elektrike dhe potenciali elektrostatike të krijuara nga ngarkesa sipërfaqësorer vetëm jashtë sferës (duke përfshirë sipërfaqen
e saj).

(a) (b)

Fig 1. (a) Një ngarkesë pikësore q është vendosur pranë një sfere metalike të lidhur elektrikisht me tokën.

(b) Fusha elektrike e ngarkesës së induktuar në sferë është e barabartë me fushën elektrike të ngarkesës imagjinare 'q .

Ngarkesa imagjinare
Për simetri të sistemit, ngarkesa 'q është në vijën që bashkon ngarkesën pikësore q dhe qendra e sferës [shih Figurën 1 (b)].

a) Sa është vlera e potencialit elektrostatike e sferës në figurë?

b) Shprehni 'q dhe distancën 'd të ngarkesës 'q nga qendra e sferës, si një funksion i q , d dhe R .

c) Gjej shprehjen e intensitetit të forcës që vepron në ngarkesën q . Diskutoni mbi kahun e forcës.

Mbrojtja nga fusha elektrike
Konsideroni një grimcë pikësore me ngarkesë q të vendosur në një distancë d nga qendra e një sfere metalike me rreze R të
lidhur elektrikisht me tokën. Ne jemi të interesuar në mënyrën se si prani e sferës metalike e lidhur elektrikisht me tokën
ndryshon fushën elektrike në një pikë A që gjendet në anën e kundërt të sferës (shih Figurën 2). Pika A është në vijën që
bashkon ngarkesën q me qendër e sferës dhe distanca e pikës A nga ngarkesa pikësore q është e r.
a) Gjeni vektorin e fushës elektrike të përgjithshëm në pikën A.

b) Nëse distanca r është shumë më e madhe se d ( dr  ), gjejni shprehjen e përafërt për fushën elektrike në pikën A duke

përdorur përafrimin (1+a)-2 ≈ 1-2a, ku 1a .
c) Deri në çfarë vlere duhet të tentojë d që për shkak të sferës metalike të lidhur elektrikisht me tokën të ekranizohet plotësisht
fusha e krijuar nga ngarkesa q, e tillë që fusha e përgjithshme elektrike në pikën A të jetë saktësisht zero?

Fig 2. Fusha elektrike në A është e mbrojtur pjesërisht nga sfera lidhur elektrikisht me tokën.



Luhatje të vogla të fushës elektrike të krijuara nga sfera metalike
Një grimcë pikësore me ngarkesë q dhe masë m është e lidhur me një fije me gjatësi L që ka anën tjetër të fiksuar në një mur
pranë sferës metalike të lidhur elektrikisht me tokën. Në konsideratat tuaja, injoron të gjitha efektet elektrostatike të krijuara
nga muri. Grimca Pikësore sillet si një lavjerrës matematikë (shih figurën 3). Pika në të cilën fija është fiksuar në mur është

vendosur në një distancë l nga qendra e sferës. Neglizhoni efektet e gravitetit.
a) Gjeni vlerën e forcës elektrike që vepron në ngarkesën pikësore q për një kënd të caktuar  dhe tregoni drejtimin e
sajë duke e skicuar atë në figurë
b) Për këtë forcë, shprehni përbërsen pingul me fijen si një funksion i l , L, R, q dhe  .(0.8 pikë)
c) Gjej frekuencën e lëkundjeve të vogëla të lavjerrësit. (1.0 pikë)

Fig 3. Një ngarkesë pikësore pranë një sfere metalike të tokëzuar sillet si njëlavjerrës.

Energjia elektrostatike e sistemit
Të dhënat mbi shpërndarjen e ngarkesave elektrike, janë të rëndësishme për të llogaritur energjinë elektrostatike të sistemit. Në
problemin tonë (shih Figurën 1a), ka bashkëveprim elektrostatik midis ngarkesës q që gjendet jashtë sferës dhe ngarkesës së
induktuar në sipërfaqen e sferës dhe bashkëveprim elektrostatik është i pranishëm edhe në mes të ngarkesës së induktuar në
sferë.

Në varësi të ngarkesës q, rrezes së sferës R dhe distanca d përcaktoni energjitë elektrostatike:
a) energjinë elektrostatike për shkak të bashkëveprimit ndërmjet ngarkesës q dhe asaj të induktuar në sferë;
b) të energjisë elektrostatike për shkak të bashkëveprimit ndërmjet ngarkesës së induktuar në sferë;
c) Energjinë totale elektrostatike të sistemit për shkak të bashkëveprimeve.

Shënim: Ka të paktën dy mënyra të ndryshme për të zgjidhur problemin:
(1) Ju mund të përdorni integrale e mëposhtme:
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(2) Një mënyrë tjetër është që të përdorin fakti që për një familje të N ngarkesave pikësore të pozicionuara në
pikat N,=,iri 1,


, gjysma e energjisë elektrikostatike nga shumë e të gjitha ngarkesa ndryshon me:
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