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1. (K-P 448) Két egyforma, r sugarú párhuzamos köráram távolsága l. Mekkorára válasszuk l-et, hogy a két
tekercs szimmetriatengelyén minél homogénebb mágneses tér alakuljon ki? (Helmholtz-tekercspár)

2. (K-P 450) Két párhuzamos, végtelen hosszú egyenes vezető helyezkedik el egymástól d távolságra. A vezetőkben
I erősségű ellenkező irányú áramok folynak. Határozzuk meg az egyik vezető l hosszúságú szakaszára ható erőt.

3. (K-P 456) Vákuumban lévő B homogén mágneses térben, az erővonalakra merőleges irányban e töltésű és m
tömegű részecske indul el v kezdősebességgel. Igazoljuk, hogy a mozgás pályája körpálya, és határozzuk meg a
kör sugarát.

4. (K-P 460) Létrehozunk vákuumban egymásra merőleges irányú homogén elektromos és mágneses teret. Milyen
irányú és nagyságú sebességgel kell rendelkeznie egy elektronnak, ha azt akarjuk, hogy a két tér együttes hatása
alatt is egyenesvonalú egyenletes mozgást végezzen?

5. (DRS 20.24) 0,2 Vs
m2 indukciójú mágneses térben egy 10 cm átmérőjű gyűrű forog valamely átmérőjének meg-

hosszabbítását képező és a mágneses tér indukcióvonalaira merőleges tengely körül 3000 1
min fordulatszámmal.

Mekkora a gyűrűben folyó áram legnagyobb értéke, ha annak ellenállása 0,1 Ω?

6. Egy l hosszúságú drótból először egy kört hajlítunk, másik esetben meg egy 8-ast, hogy a két kör sugarának
aránya 1:3. Mindkét esetben t idő alatt B-ről 2B-re növeljük egyenletesen a mágneses teret Mikor folyik át
nagyobb töltésmennyiség a dróton? (ellenállása R)

Házi feladatok

1. (K-P 435) Egyenlő hosszú vezetődarabokból kockát forrasztunk össze. Az egyik testátló szemközti végeire
telepet kapcsolunk. Mekkora a kocka középpontjában a keret oldalain folyó áramok által létrehozott mágneses
indukció?

2. (K-P-465) Mekkora és milyen irányú elektromos tér lép fel abban az l hosszúságú egyenes vezetőben, amely
homogén B mágneses térben állandó v sebességgel mozog? Mekkora a vezető két vége közötti potenciálkülönb-
ség?

3. (DRS 20.55) Egy vasmagban időben egyenletesen változó fluxus van. A vasmagot egy vezetőgyűrű veszi körül,
amely az ábra szerint két különböző R1 és R2 ellenállású félgyűrűből van összetéve. Mit mutat az A, ill. B
pontokhoz kapcsolt feszültségmérő, ha az a gyűrű jobb ill. bal oldalán van elhelyezve? (R1 = 1Ω, R2 = 3Ω,∣∣dΦ

dt

∣∣ = 4V)


