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4. gyakorlat

Szükséges előismeretek: mágneses indukcióvektor, Lorentz-erő mozgó ponttöltésre és áramjárta vezetőre,

Biot–Savart-törvény, Ampère-féle gerjesztési törvény, mozgási indukció, Faraday-féle indukciótörvény;

HN 30B-15. Egy sebességszűrőben alkalmazott
elektromos és mágneses mezőt az alábbi egyenletekkel
adhatjuk meg: E = Eẑ, B = Bŷ. Ha B = 0,015 T,
számítsuk ki, mekkora E térerősséget kell alkalmazni,
hogy az x tengely pozitív irányában haladó, 750 eV
energiájú elektron pályája egyenes maradjon.

HN 31C-17. Az ábrán bemutatott tömegspekt-
rométerben egyszeresen ionizált, 6 és 7 a. u. tömegű
lítiumionokat 900 V feszültség gyorsít, mielőtt belép-
nek a B = 0,04 T indukciójú mágneses mezőbe. (Itt
a. u. az atomi tömegegységet, 1,66 · 10−27 kg-ot jelen-
ti.) A mágneses térben egy félkört megtéve az ionok
fényképezőlemezbe csapódnak, és egymástól x távol-
ságra lévő két foltot idéznek elő. Mekkora ez az x tá-
volság?

HN 30A-16. Egy 12 V-os telepet mérlegre he-
lyezünk; a telep pólusaihoz téglalap alakú dróthurkot
erősítünk úgy, hogy a téglalap alsó része B = 0,10 T
indukciójú mágneses mezőn haladjon át (lásd az áb-

rát). A telep és a hurok együttes tömege 100 g. Mek-
kora legyen a huzal ellenállása, hogy a mérleg éppen
zérust mutasson? Melyik a telep pozitív pólusa?

HN 31C-17. Az ábrán vázolt R sugarú hurokban
I erősségű áram folyik. Mutassuk meg, hogy a hurok
tengelyén, a hurok síkjától x távolságban a mágneses
indukcióvektor

B =
µ0I

2

R2

(x2 +R2)3/2
x̂,

ahol x̂ az x irányú egységvektort jelöli.
(Útmutatás: Mi történik az x tengelyre merőleges dB⊥

komponensekkel az Idℓ áramelemtől származó dB elemi

mágneses indukcióvektorok összegzése során?)

DRS 20.50. Az ábrán látható
koaxiális kábel közepén húzódó ve-
zetékben I1 = 3 A erősségű áram
folyik lefelé, a külső hengeres veze-
tőben pedig I2 = 2 A áram fölfelé.
A henger sugara R = 1 cm.

a) Mekkora a mágneses indukció
értéke a középvonaltól 5 cm távol-
ságban?

b) Mekkora a mágneses indukció értéke a középvo-
naltól 0,5 cm távolságban?

DRS 20.34. Egy nagyon hosszú egyenes vezető-
ben 50 A erősségű áram folyik. Az ábrán látható mó-
don egy R = 10 cm sugarú hurkot alkotunk a vezetőre.
Mekkora a mágneses indukcióvektor nagysága a hurok
középpontjában, ha:

a) a hurok síkja merőleges az egyenesre;

b) az egyenes a hurok síkjában fekszik?

Korább ZH példák: a) Mekkora feszültség in-
dukálódik a 68 A-es árammal átjárt 40 cm hosszú,
400 menetes tekercs belsejében elhelyezett 0,6 cm2

területű keretben, ha a tekercs áramát 0,07 s alatt
egyenletesen zérusra csökkentjük?

b) Állandó, 400 Vs/m2 indukciójú homogén mág-
neses térben 15 cm oldalú négyzetes vezetőkeret fo-
rog 400 s−1 fordulatszámmal. A keret tengelye me-
rőleges az indukció vektorára és a szemközti oldalak
felezőpontján megy át. Mekkora a keretben indukált
feszültség abban a pillanatban, amikor a keret síkja
45◦-os szöget zár be az indukcióvonalakkal?



Feleletválasztós kérdések:

1. Egy 40 cm átmérőjű, 2 Ω ellenállású vezetőkarika az asztal lapján fekszik, ahol a Föld mágneses terének
indukciója 48 µT és iránya 60◦-os szöget zár be a vízszintessel. Mekkora töltés halad át a karika valamely
pontján, ha hirtelen 180◦-kal átfordítjuk?

a) 5,2 µC b) 7,6 µC c) 0,8 µC d) 2,6 µC e) egyik sem

2. Ha 800 menet/méter menetsűrűségű, hosszú, 2 cm sugarú szolenoidban az áram erőssége 1 A/s sebességgel
változik, mekkora az indukált elektromos térerősség a szolenoid közepén, a tengelytől 4 cm távolságban µV/m
egységben?

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) egyik sem

Otthoni munkára javasolt feladatok:

DRS 20.46. Igen hosszú,
egyenes vezetőben I1 = 30 A
erősségű áram folyik, a vezető
mellett egy 2 cm oldalhosszú-
ságú, négyzet alakú vezetőke-
ret van az ábra szerint rögzítve.
Mekkora erővel hat az egyenes
vezető árama a keretre, ha ab-
ban I2 = 10 A erősségű áram folyik, és az egyenes
vezetőhöz közelebbi oldala attól 1 cm távolságra van?

HN 30A-13. Egy sebességszűrőben 1,4 ·104 V/m
térerősségű elektromos teret és erre merőleges, 18 mT
indukciójú mágneses teret alkalmaznak. Számítsuk ki
a szűrőn áthaladó elektronok sebességét!

HN 30B-17. Téglalap ala-
kú, 0,200 N súlyú áramveze-
tő hurok úgy van felfüggesztve,
hogy az ábrán vázolt módon fél-
magasságig vízszintes irányú, B
indukciójú, homogén mágneses
térbe merül. Ha 2 A erősségű
áram folyik a hurkon keresztül,
a felfüggesztő zsinórra 0,370 N erő hat.

a) Milyen irányú a hurokban az áram?

b) Számítsuk ki B nagyságát!

HN 30B-27. Mágneses erőterek mérésére szolgá-
ló Hall-szonda 120 mA áramerősséggel működik. Ha a
szondát 0,08 T indukciójú mágneses mezőbe helyez-
zük, akkor 0,7 µV Hall-feszültség keletkezik.

a) Ismeretlen erősségű mágneses mezőben 0,33 µV
Hall-feszültséget mérünk. Mekkora az ismeretlen me-
ző indukciója?

b) A szonda vastagsága az indukcióvektor irányá-
ban 2 mm. Mekkora a szondában a töltéshordozók
sűrűsége, ha azok töltése egyenlő az elemi töltéssel?

DRS 20.13. Igen hosszú egyenes pálcán méteren-
ként 2·10−8 C töltés helyezkedik el egyenletesen. Mek-
kora a mágneses indukcióvektor nagysága az egyenes-
től 10 cm távolságban, ha az 20 m/s sebességgel mo-
zog hosszirányban?

DRS 20.51. Ábrázoljuk a mágneses indukció ér-
tékét a hely függvényében egy véges vastagságú, hen-
geres vezető esetében, ha az árameloszlás a vezető ke-
resztmetszete mentén egyenletes!

DRS 20.30. Végtelen hosszú, egyenes vezetőben
I erősségű áram folyik. Egy tőle d távolságban elhe-
lyezkedő, vele párhuzamos vezetőben az előzővel egye-
ző irányú, nI erősségű áram folyik. Az első vezetőtől
milyen távolságban lesz az eredő mágneses indukció-
vektor zérus?

Korábbi ZH példa. Határozzuk meg a mágneses
indukciót egy 16 cm-es és 30 cm-es oldalhosszúságú,
téglalap alakú vezetőkeret középpontjában, ha benne
6 A-es áram folyik!

HN 32B-2. Hajlékony huzalból készült, 20 cm
átmérőjű, kör alakú hurok függőlegesen lefelé mutató
irányú, homogén, B = 0,7 T indukciójú mágneses me-
zőbe merülve fekszik egy vízszintes felületen. A hurok
egyik átmérőjének két pontját megfogjuk, majd hir-
telen ellenkező irányban szétrántjuk úgy, hogy 0,06 s
alatt a hurok területe nullává válik. Számítsuk ki, át-
lagosan mekkora feszültség indukálódik a hurokban
ezalatt!

HN 32B-4. Egy 70 m fesztávolságú repülőgép víz-
szintesen, 1000 km/h sebességgel az északi mágneses
pólus irányában repül. A repülőgép adott helyzetében
a Föld mágneses indukcióvektorának függőleges kom-
ponense 2 ·10−5 T. Számítsuk ki a repülőgépszárnyak
vége közötti U feszültséget! Melyik szárny potenciálja
nagyobb? Miért nem lehet ezt a potenciálkülönbséget
energiaforrásként felhasználni?

HN 32B-7. Egy 30 menetes, lapos huzaltekercset
hosszú, 4000 menet/méter menetsűrűségű szolenoid
végéhez illesztünk. A szolenoid és a huzaltekercs ten-
gelye azonos, sugaruk megegyezik: R = 5 cm. Számít-
suk ki, mekkora a szolenoidban az áramerősség vál-
tozási üteme, ha a dróttekercsben 2 mV-os feszültség
indukálódik!

Útmutatás: Szuperpozícióval mutassuk meg, hogy a

szolenoid végénél a mágneses indukció éppen fele a szol-

enoid közepénél mérhető B = µ0NI/ℓ értéknek.


