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1. Egy nagy kiterjedés¶, vízszintes, földelt fém-

lap felett h magasságban egy pozitív ponttöltést rög-

zítünk. Hol érik el a lemezt azok az elektromos er®-

vonalak, amelyek vízszintesen indulnak ki a ponttöltés-

b®l?

2. Vákuumban két hosszú, párhuzamos, vékony, R sugarú, henger alakú, egyenes pála

helyezkedik el egymástól d ≫ R távolságra. Az egyik szigetel®, a másik vezet®. A szige-

tel® pála egyenletesen töltött, egységnyi hosszra es® töltése λ, a vezet® pála töltetlen.

Mekkora a pálák egységnyi hosszára ható elektromos vonzóer®?

3. Két azonos, m mágneses nyomatékú, kis méret¶ rúdmágnes R távolságra helyezke-

dik el egymástól az ábrán látható módon. (R sokkal nagyobb, mint a mágnesek mérete.)

a) Hogyan függ a bal oldali rúdmágnes által létrehozott mágneses indukió nagysága a

jobb oldali rúdmágnes helyén az R távolságtól? Határozzuk meg ezen a helyen a mágneses

indukió kifejezését!

b) Mekkora munkával tudjuk a jobb oldali mágnest elforgatni úgy, hogy a mágneses

nyomatéka azonos irányú legyen, mint a rögzített bal oldali mágnesrúdé?

) Milyen irányú és mekkora er®vel hatnak egymásra a mágnesrudak az elforgatás

el®tt?

d) Mikor végzünk több munkát és hányszor többet, ha a jobb oldali mágnesrudat az

a) pontban leírt módon elforgatjuk, vagy ha a forgatás helyett az R szakasz meghosszab-

bítása mentén nagyon messzire eltávolítjuk a rögzített bal oldali mágnesrúdtól?

4. Az ábrán látható lapos, sokmenetes (N menetszámú), R kül-

s® sugarú spirált homogén mágneses mez®be helyezünk. A spirál fe-

lülete mer®leges a mágneses indukióvektor irányára. A mágneses tér

B(t) = B0 cos(ωt) szerint változni kezd. Határozzuk meg a spirál ki-

vezetései között indukált feszültség e�ektív értékét! A spirál menetei

közötti távolság állandó.

5. R ellenállású drótból és egy ideálisnak tekinthet® diódából r

sugarú karikát készítettünk. A karikát vízszintes síkban tartjuk, a kö-

zéppontján pedig egy függ®leges tengely¶, hosszú üvegsövet vezetünk

át az ábra szerint. Mekkora töltés halad át a diódán, ha az üvegs®be

m dipólnyomatékú, kisiny mágnesrudat ejtünk?


