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1. 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)

2. (K-P 471) Az a és b oldalélű téglalap alakú vezetőkeret egy síkban fekszik egy végtelen hosszú egyenes vezetővel.
A vezető a b oldallal párhuzamos és d > a távolságra van a legközelebbi oldaltól. Számítsuk ki a keretben
indukált elektromotoros erőt, ha az egyenes vezetőben folyó áram másodpercenként 1A-rel nő. A keret mely
két pontja között keletkezik ez a z indukált feszültség? Határozzuk meg a keretben folyó indukált áram irányát.

3. (K-P 479) Két körvezető középpontja olyan egyenesen fekszik, mely mindkettő síkjára merőleges. Sugaraik a1
ill. a2, távolságuk d� a1, a2.Határozzuk meg a kölcsönös indukciós együtthatót.

4. (K-P 481) N1 menetszámú, a1 sugarú és l1 hosszúságú szolenoid belsejében N2 menetszámú, a2 sugarú és l2
hosszúságú szolenoid helyezkedik el úgy, hogy a két tekercs tengelye és középpontja közös (a2 < a1 és l2 < l1).

a) Határozzuk meg az M12 kölcsönös indukciós tényezőt.

b) Ha a külső tekercsre U0 amplitúdójú váltakozó feszültséget kapcsolunk, mekkora lesz a belső tekercsben
indukált feszültség U ′0 amplitúdója?

5. (K-P 475) Van-e olyan tekercs, amelynek az önindukciós együtthatója nulla?

6. (K-P 487) Függőleges, egymástól l távolságban levő két hosszú párhuzamos réz sín felső végeit L önindukciós
együtthatójú tekerccsel kötjük össze. Igazoljuk, hogy a síneket összekötő m tömegű rézvezető a sínek síkjára
erőleges irányú homogén B mágneses indukciójú térben függőleges irányú rezgőmozgást végezhet, és határozzuk
meg a rezgésidőt. A kör ellenállását és a súrlódást a rézvezető és a sínek között ne vegyük figyelembe.

Házi feladatok

1. (K-P 469) Az a és b oldalélű téglalap alakú vezetőkeret állandó v sebességgel mozog, egy végtelen hosszú
egyenes vezetőre merőleges irányban. Ez a vezető a a keret síkjában fekszik, a b oldallal párhuzamosan és benne
I erősségű áram folyik. Számítsuk ki a keretben indukált U elektromotoros erőt, s határozzuk meg az indukált
áram irányát.

2. (K-P 470) Az a és b oldalélű téglalap alakú vezetőkeret egy síkban fekszik egy végtelen hosszú egyenes vezetővel,
amelyben I erősségű áram folyik. A vezető a b oldallal párhuzamos és d > a távolságra van a legközelebbi ol-
daltól. Mekkora Q elektromos töltésmennyiség halad keresztül a keret tetszés szerinti vezeték keresztmetszetén,
ha a keret vezetőhöz közelebbi b oldal körül 180◦-kal elfordul, s ebben a helyzetben marad? A keret vezetékének
keresztmetszete A, anyagának fajlagos ellenállása ρ.


