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Szükséges előismeretek: Mágneses mező energiája, szupravezetők,

Fermat-elv, Snellius–Descartes-törvény;

F1. Egy R2 sugarú, vékony, szupravezető korong
közepén R1 sugarú, kör alakú lyuk van (R1 ≪ R2).
Amikor a korong mindentől távol van, benne olyan
áramok folynak, hogy az R1 sugarú lyukon Φ0 mág-
neses fluxus halad keresztül. A korongot egy vízszintes
helyzetű, nagy kiterjedésű, szupravezető anyagból ké-
szült táblához közelítjük úgy, hogy a korong síkja a
táblával párhuzamos legyen.

Határozzuk meg a korongra ható mágneses taszí-
tóerőt, ha a szupravezető táblától mért távolsága igen
kicsiny h érték (h ≪ R1)!

F2. Tekintsünk egy sík, szupravezető anyagból ké-
szült, sűrű „szövésű” négyzethálót! Kezdetben a háló
normál (nem szupravezető) állapotban van, tőle a tá-
volságra pedig egy m dipólynomatékú, a háló síkjá-
ra merőleges helyzetű mágneses dipólus helyezkedik
el. A hálót ezután kritikus hőmérséklete alá hűtjük,
így szupravezetővé válik. A mágneses dipólus hálótól
mért távolságát (a dipólus irányát megtartva) b-re nö-
veljük. Mekkora erő hat a dipólusra? A négyzetháló
egyetlen „lyukjának” mérete sokkal kisebb mint a és
b, a háló kiterjedése pedig jóval nagyobb b-nél.

F3. Egy bizonyos anyagban a törésmutató csak az
origótól mért távolságtól függ: n(r) = n(r). A törés-
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Ismert, hogy ebben az anyagban bármely fénysu-
gár olyan ellipszispályán halad, melynek egyik fókusz-
pontja az origóban van. Adjuk meg az n(r) függvényt
n0, R és r segítségével!

F4. Milyen alakú annak az üvegrúdnak a legömbö-
lyített vége, amely minden, a rúd tengelyével párhu-
zamosan a legömbölyített felületre érkező fénysugarat
az üveg belsejében egyetlen pontba fókuszál? Adjuk
meg a felület alakját jellemző görbe egyenletét az n
törésmutató és a rúd végétől számított f fókusztávol-
ság függvényében!

Milyen alakú az üvegrúd végének felülete akkor, ha
a rúd tengelyével párhuzamos fénysugarak az üvegben
haladnak, majd a rúdon kívül fókuszálódnak a szim-
metriatengelyen lévő fókuszpontba?


