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1. (K-P 402) Az ábrán látható hálózatban az ellenállások
értéke R1 = 50Ω, R2 = 80Ω és R3 = 100Ω. A telepek
elektromotoros ereje E1 = 1,5V, illetve E2 = 1V, és a
belső ellenállásuk elhanyagolható. Határozzuk meg az
AB ágban folyó I áramot. Mi a feltétele annak, hogy
az E2 elektromotoros erejű telepen ne folyjék keresztül
áram?
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2. (K-P 426) Számítsuk ki a végtelen hosszú egyenes vezetőtől r0 távolságban létrejövő B mágneses indukció
értékét, ha a vezetőben I áram folyik. A számolást kétféleképp is végezzük el!

3. Egy a oldalélű négyzet alakú vezető keretben I áram folyik. Mekkora, és milyen irányú a négyzet közepén a
mágneses indukció (B) vektora?

4. (K-P 430) I erősségű egyenáram folyik az R sugarú, henger alakú homogén vezetőben a tengely irányában.
Határozzuk meg a tengelytől r távolságra levő pontban a B mágneses indukció nagyságát.

5. (K-P 438) I áram folyik az r sugarú körvezetőben. Határozzuk meg a B mágneses indukció értékét a kör
szimmetriatengelye mentén, a kör középpontjától x távolságra.

6. (K-P 449) Egy l hosszúságú, 2r átmérőjű, N menetszámú hengeres tekercsben I erősségű áram folyik. Felté-
telezve azt, hogy a szolenoid elég sűrű tekercselésű, határozzuk meg a B mágneses indukció értékét a tekercs
szimmetriatengelye mentén

Házi feladatok

1. (K-P 431) Az ábrán látható rombusz alakú vezető ke-
retben I áram folyik a megadott irányban. Mekkora
a B mágnes indukció a keret P -vel jelölt középpont-
jában, ha a rombusz oldaléle a hosszúságú, és belső
szögei 60◦ ill. 120◦-osak? I
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2. (KP-431) r sugarú tömör hengeres vezetőt R sugarú elhanyagolható falvastagságú fémcső vesz körül. A hengeres
vezető és a cső tengelye közös. A vezetőben és a csőben egyenlő nagyságú, de ellenkező irányú I áram folyik.
Számítsuk ki és ábrázoljuk grafikusan a mágneses indukciót, mint a közös tengelytől mért x távolság függvényét.

3. (KP-440) Egy nagyon hosszú egyenes vezetőben I = 10A áram folyik. A vezetőn kiképezünk egy r = 10cm
sugarú hurkot. Mekkora a kör középpontjában a B mágneses indukció, ha a kör síkja

a) párhuzamos

b) merőleges

az egyenes vezetőre?


