
Termín zadání 13. 3., odevzdání 18. 3. 2019 

 

1. Vypočítejte namáhání vrstveného dielektrika, na které je přiloženo napětí 20 kV.  

 1. vrstva – kondenzátorový papír, tl. 0,2 mm, relativní permitivita 2, Ep = 40 kV/mm 

 2. vrstva – lepenka, tl. 0,5 mm, relativní permitivita 4, Ep = 60 kV/mm 

 (E2=22,2kV/mm, E1=44,4kV/mm) 

2. Vypočítejte vstupní napětí na zatíženém kapacitní děliči. C1=4 µF, C2=7µF, Cz=C3=5µF. Napětí na výstupu 

je 20 V (U=80V) 

3. Zatížený kapacitní dělič, vypočítejte kapacitu C2. Vstupní napětí je 100 V, výstupní napětí je 38 V a kapacita 

zátěže 4 µF. Kondenzátor C1 volte 10F. (C2=12,3F) 

4. Vypočítejte intenzitu elektrického pole vrstveného dielektrika a určete, zda obě dielektrika vyhovují. První 

dielektrikum je tvořeno kondenzátorovým papírem tloušťka 0,1 mm, r=3, Ep=40kV/mm a druhé vrstvou 

minerálního oleje – 4 mm,  r=2,3, Ep=25kV/mm Celkové napětí na elektrodách je 40 kV. Uvažovaná plocha 

je 20cm2. Dále určete celkovou kapacitu a náboj. E1=9,81kV/mm, E2=7,52kV/mm, C=10pF, Q=0,4C)  

5. C1 = C2 = … = C6 = 4 µF, U = 100 V, Vypočítejte napětí a náboje na všech kondenzátorech    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Tři kondenzátory C1=1µF, C2=2F, C3=3F jsou nabíjeny samostatně. Na prvním kondenzátoru je napětí  

20V, druhý kondenzátor má náboj 40 µC, třetí je bez náboje. Vypočítejte napětí a náboje na jednotlivých 

kondenzátorech, jestliže je spojíme paralelně (Q1=10C, Q2=20C, Q3=30C, U=10V) 

 

7. Tři stejné kondenzátory C = 30µF jsou nabíjeny samostatně. První kondenzátor má náboj 200 µC, druhý 

kondenzátor 400 µC, třetí je bez náboje. Vypočítejte napětí a náboje na jednotlivých kondenzátorech, jestliže 

je spojíme paralelně (Q1=Q2=Q3=200C, U=6,7V) 

 

8. Ke kondenzátoru 25pF s nábojem 2nC se připojí paralelně nenabitý kondenzátor 15pF. Vypočítejte napětí a 

náboje na obou kondenzátorech (Q1=1,25nC, Q2=7,5nC, U=50V) 

 

9. Vypočítejte elektrické namáhání dvou dielektrik, které jsou umístěny vedle sebe. Napětí na elektrodách je 

5 kV, vzdálenost elektrod jsou 2 mm (E=2,5kV/mm, → nevyhovuje). 

 1. dielektrikum – slída, Ep = 10 kV/mm 

 2. dielektrikum – vzduch, Ep = 2 kV/mm 

 

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C 

U(V) 38,5 15,5 23 7,5 38,5 7,5 100 

Q(C) 154 62 92 30 154 30 154 
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