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Rozwiązanie zadania T3. 

Dane z tablic: 

 

 

Sposób I: 

Korzystając z podanej z zadaniem analogii między elektrostatyką, a stacjonarnym przepływem ciepła 

wynika, że ,  , ,  oraz  gdzie V –napięcie, T –temperatura, 

P – moc wydzielana na przewodzie elektrycznym, , (r)- oznacza podaną 

we wskazówce odległośd od naładowanego przewodu o promieniu ,  - promieo miedzianego 

przewodu, -odległośd  od środka przewodu do zewnętrznej warstwy izolatora, - przenikalnośd 

elektryczna, – współczynnik przewodnictwa cieplnego. 

Stąd z kolei wnioskujemy, że wzór (1)   jest analogiczny do podanego we wskazówce 

wzoru , ponieważ oznacza tak naprawdę różnicę potencjału zewnętrznego walca względem 

wewnętrznego walca. 

Z drugiej strony moc z jaką miedziany przewód elektryczny wytwarza ciepło wynosi (2) ,       

gdzie  zależy od, długości , grubości  oraz oporu właściwego miedzi , zgodnie z zależnością              

(3)  .  

Z kolei (4)  

Podstawiając (4) do (3), (3) do (2) i (2) do (1), mamy , pamiętając, że 

, otrzymujemy   

Na koniec dokonamy jeszcze analizy wymiarowej pierwszego czynnika prawej strony otrzymanego 

wzoru , ponieważ, zaś   to uzyskany wzór jest prawidłowy. 
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Sposób II (używając rachunku różniczkowego pól wektorowych) 

Z warunków zadania wynika, że całkowity strumieo ciepła  przez powierzchnię cylindra o promieniu z 

zakresu , współosiowego z drutem, jest wielkością stałą. Wektor strumienia ciepła  jest 

skierowany wzdłuż promienia cylindra. Dla cylindra o jednostkowej długości i promieniu  spełniony jest 

warunek 

 

Jeśli wykorzystamy teraz wektorowe równanie dla strumienia ciepła  i uwzględnimy, że 

wektor  jest skierowany wzdłuż promienia cylindra, to powyższą relację można przekształcid, 

 

Całkując to równanie różniczkowe metodą rozdzielania zmiennych, znajdujemy zależnośd temperatury 

od  

(1)   

Gdzie D jest stałą całkowania. Wielkości J i D określamy z warunków brzegowych:  dla  i 

 dla . 

W warunkach stacjonarnych ilośd moc wydzielana przez przewód z prądem jest równa całkowitemu 

strumieniowi ciepła  przez powierzchnię przewodu. Jeśli  oznacza opór właściwy, to zgodnie z 

prawem Ohma mamy  

 

Gdzie I oznacza natężenie prądu płynącego w przewodzie. Z powyższego wyrażenia wynika nowy 

warunek graniczny 

 

Wykorzystując wzór (1), znajdujemy 

, stąd znajdujemy zależnośd temperatury, a ponieważ  dla  to: 

 

Otrzymaliśmy, zatem ten sam wynik, co poprzednio, co potwierdza słusznośd naszego wzoru 

wyznaczonego pierwszym sposobem. 

 


