
Bevezet® �zika (infó), 9. feladatsor

Elektromágnesség
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Órai feladatok:
20.5. feladat: Egyenes vezet® mágneses terében
pozitív, pontszer¶ töltés mozog. Határozzuk meg
a töltésre ható er® (Lorentz-er®) irányát az ábrán
látható négy esetben!
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20.9. feladat: Mekkora forgatónyomaték hat a
100 cm2 felület¶ vezet®keretre, ha benne 2 A er®s-
ség¶ áram folyik, és a 2 Vs/m2 indukciójú ho-
mogén mágneses térben úgy helyezkedik el, hogy
síkjának normálisa az indukcióvektorokkal 30◦-os
szöget zár be?

20.11. feladat: Mekkora er®vel hat a 0,5 Vs/m2

indukciójú homogén mágneses tér az egyenes ve-
zet® 1 m hosszú szakaszára, ha abban 10 A er®s-
ség¶ áram folyik, és
a. a vezet® mer®leges az indukcióvonalakra;
b. a vezet® párhuzamos az indukcióvektorral;
c. a vezet® 30◦-os szöget zár be az indukcióvona-
lakkal?

20.17. feladat: Egy kör alakú vezet®ben I áram
folyik, Változik-e a az áram által keltett mágneses
tér, ha a vezet® kört a síkjára mer®leges tengely
körül ω szögsebességgel forgatjuk?

20.19. feladat: Toroid tekercs középkörének su-
gara 10 cm, a menetek száma 1500, a tekercsben
folyó áramer®sség 1 A és a tekercs keresztmetsze-
tének területe 4 cm2 . Mekkora a tekercs belse-
jében a mágneses indukció és az indukció�uxus,
ha
a. a tekercs belsejét leveg® tölti ki
b. a tekercs belsejét lágyvas tölti ki? (µr = 200)

20.20. feladat: Homogén, B indukciójú mágne-
ses térben az indukcióra mer®leges, l hosszúságú
vezet®szakasz mozog állandó, a hosszára és a mág-
neses indukcióra mer®leges v sebességgel. Mekko-
ra és milyen irányú elektromos térer®sség lép fel
a vezet®ben? Mekkora a vezet® két vége között a
feszültség?

20.22. feladat: Milyen irányú áram indukálódik
a tekercsben, ha a mágneses rúd
a. északi sarkát húzzuk ki a tekercsb®l;
b. déli sarkát toljuk be a tekercsbe;
c. déli sarkát húzzuk ki a tekercsb®l?
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20.23. feladat: Változzék a �uxus egy vezet®-
körben a diagramon látható módon. Ábrázoljuk
az indukált feszültséget az id® függvényében!
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20.13. feladat: Igen hosszú egyenesen méteren-
ként 2 · 10−8 C töltés helyezkedik el egyenlete-
sen. Mekkora a mágneses térer®sség, az egyenes-
t®l 10 cm távolságban, ha az 20 m/s sebességgel
mozog hosszirányban?
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20.44. feladat: Az ábrán egy forgótekercses
árammér® vázlatos rajza látható. Az állandó mág-
nes sarkainál elhelyezett saruk és a tekercs hen-
geres lágyvasmagja közötti légrésben el®állított
mágneses tér B indukciója állandó nagyságú és
sugárirányú. Ha a tekercsben áram folyik, a mág-
neses tér forgatónyomatékot fejt ki a tekercsre,
melynek hatására az elfordul addig, amíg a forgás-
tengelyhez rögzített csavarrugó visszatérít® forga-
tónyomatéka az áram okozta nyomatékot kiegyen-
súlyozza. Mekkora a m¶szerrel mérhet® áram leg-
nagyobb értéke, ha a mutató teljes kitérése esetén
a csavarrugó 3 · 10−5 Nm forgatónyomatékot fejt
ki? (A 300 menet¶ tekercs 2 cm oldalú négyzet, és
a mágneses tér indukciója a légrésben 0,25 T.)

Otthoni gyakorlásra:

20.18. feladat: Egy 6 cm hosszú, 300 menet¶
tekercsben 1 A er®sség¶ áram folyik. Mekkora a
mágneses térer®sség és az indukció a tekercs bel-
sejében?

20.27. feladat: A 0,1 m oldalhosszúságú, négy-
zet alakú vezet®hurok normálisa 30◦ -os szöget
zár be az 1,5 Vs/m2 indukciójú mágneses tér in-
dukcióvektorával. A hurokra ható forgatónyoma-
ték 0,05 Nm. Mekkora a hurokban folyó áramer®s-
ség?

20.30. feladat: Végtelen hosszú egyenes vezet®-
ben I áram folyik. Egy t®le d távolságban elhe-
lyezked®, vele párhuzamos vezet®ben az el®z®vel
egyez® irányú nI er®sség¶ áram folyik. Az els® ve-
zet®t®l milyen távolságban lesz az ered® H mág-
neses térer®sség nulla?

20.38. feladat: Egy áramkör 10 cm hosszú egye-
nes vezet®b®l álló része 0,5 Vs/m2 indukciójú ho-
mogén mágneses térben van úgy, hogy az áram
iránya 30◦-os szöget zár be a tér irányával. Mek-
kora er®vel hat a mágneses tér erre az egyenes
vezet®re, ha benne 10 A er®sség¶ áram folyik?

20.41. feladat: Egy 20 cm hosszú, 1,5 cm átmé-
r®j¶, 300 menetes tekercsben 5 A er®sség¶ áram
folyik. Az áramkört hirtelen megszakítva az áram
0,01 s alatt nullára csökken. Mekkora feszültség
indukálódik a tekercsben, ha az áram csökkené-
sét egyenletesnek tekintjük?

20.42. feladat: Egy 500 menet¶, 80 cm2 kereszt-
metszet¶ vezet®hurok percenként 300 fordula-
tot tesz a forgástengelyre mer®leges 105/2πA/m
er®sség¶ homogén mágneses er®térben. Számít-
suk ki a tekercsben indukált feszültséget, amikor
a tekercs síkja
a. 0◦;
b. 30◦;
c. 60◦;
d. 90◦-os szöget zár be a térer®sséggel!

20.45. feladat: Az ábra szerinti elrendezésben a
homogén mágneses mez®ben felfüggesztett veze-
t®ben I = 2 A er®sség¶ áram folyik. A CD egye-
nes vezet® súlya G = 0,1 N és a mágneses mez®be
merül® része l = 20 cm hosszú.
Hány fokkal lendülnek ki a függ®legest®l az A és
B pontokban rögzített felfüggeszt®huzalok, ha a
mágneses tér indukciója B = 0,25 Vs/m2?

?. feladat: Hosszú egyenes vezet®ben I er®s-
ség¶ áram folyik. Az egyenes vezet®t rá mer®leges
síkban, szimmetrikusan egy N menetszámú R kö-
zépkörsugarú toroid veszi körül. Mekkora a toro-
idban az áram, ha középköre mentén a mágneses
térer®sség zérus? (I = 10 A; N = 100)

A feladatok forrása Dér�Radnai�Soós Fizikai fel-
adatok.

VGY&NB
2


