
Fizika 2i, 2018 tavaszi félév
5. gyakorlat

Szükséges előismeretek: mozgási indukció, Faraday-féle indukciótörvény, indukált elektromos tér, kölcsönös és

önindukció, mágneses tér energiasűrűsége, mágneses mező anyagokban, relatív permeabilitás;

DRS 20.52. Az ábrán látható, téglalap alakú ve-
zetőkeret a hosszúságú oldalainak ellenállása R1, illet-
ve R2, a b hosszúságú élek ellenállása elhanyagolható-
an kicsi. Az ellenállás nélküli oldalakat rövidre záró
vezető (melynek ellenállása szintén elhanyagolható) v
sebességgel mozog R1-től R2 felé. Mekkora áramerős-
séget jelez az ideális ampermérő, ha az elrendezés a
vezetőhurok síkjára merőleges, B indukciójú homogén
mágneses térben van?

DRS 20.55. Egy vasmagban időben egyenletesen
változó fluxus van. A vasmagot egy vezetőgyűrű veszi
körül, amely az ábra szerint két különböző, R1 és R2

ellenállású félgyűrűből van összetéve. Mit mutat az A
és B pontokhoz kapcsolt ideális voltmérő, ha:

a) a feszültségmérő a gyűrű jobb oldalán van el-
helyezve? (Lásd az ábrát!)

b) a voltmérő a gyűrű bal oldalán van elhelyezve?

Adatok: R1 = 0,02 Ω, R2 = 0,43 Ω, ∆Φ/∆t = 4 V.

Koax kábel. Egy koaxiális kábel egy r sugarú és
egy R sugarú, azonos tengelyű, fémből készült henger-
palástból áll; a kábel hossza mindkét sugárnál nagy-
ságrendekkel nagyobb. A kábel belső részén egyenle-
tes felületi eloszlásban I erősségű áram folyik, a külső
részén pedig ugyanekkora áram folyik ellenkező irány-
ban. A hengerpalástok közötti teret µr relatív perme-
abilitású anyag tölti ki.

a) Határozzuk meg a kábel egységnyi hosszúságú
darabjában tárolt mágneses energiát!

b) Az a) részfeladat segítségével adjuk meg a kábel
egységnyi hosszra eső L0 induktivitását!

Indukált elektromos mező. Az ábra egy hosz-
zú, R sugarú szolenoid keresztmetszetét mutatja.
A tekercsben folyó áramot úgy változtatjuk, hogy
a belsejében kialakuló mágneses mező indukcióját a
B(t) = B0 + α · t függvény írja le, ahol α állandó.

a) Adjuk meg és ábrázoljuk a szolenoid belsejé-
ben és azon kívül kialakuló indukált elektromos mező
térerősségét a tekercs tengelyétől mért távolság függ-
vényében!

b) A t = 0 időpillanatban, a szolenidon kívüli
P1 pontból egy elektron indul nyugalomból, a tekercs
tengelyétől r távolságból. Mekkora v sebességre tesz
szert az elektron, amíg elér az ábrán látható P2 pont-
ba? (A ϕ szög értéke 120◦.)

HN 32C-39. Tekintsünk két, azonos tengelyű,
hosszú szolenoidot (az egyik tekercs a másik belsejé-
ben van). A belső szolenoid sugara R1, menetsűrűsége
(azaz egységnyi hosszra jutó meneteinek száma) n1, a
külső tekercs sugara R2, menetsűrűsége n2.

a) Mutassuk meg, hogy hosszegységenként a
két tekercs kölcsönös indukciós tényezője M/ℓ =
µ0πn1n2R
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b) Mutassuk meg e példán a kölcsönös indukciós
együtthatók szimmetriáját!

HN 32-9. Az ábrán látható áramkör S kapcso-
lóját zárjuk, és megvárjuk, amíg az áramerősség ál-
landósul. Ekkor, a t = 0 időpillanatban a kapcsolót
kinyitjuk.

a) Számítsuk ki a tekercs kapcsai közötti indukált
feszültséget a kapcsoló nyitása utáni időpillanatban!

b) Mennyi idő alatt csökken az áramerősség a kez-
deti értékének egyhatodára?



Otthoni munkára javasolt feladatok:

HN 32C-34. Vékony, vízszintes, 40 cm hosszú
fémrudat 0,2 T indukciójú, függőlegesen felfelé mu-
tató mágneses mezőben 6 1/s fordulatszámmal forga-
tunk az egyik végén áthaladó függőleges tengely körül.

a) Mekkora feszültség indukálódik a rúdban?

b) Felülről nézve a forgatás az óramutató járásával
megegyező irányú. Milyen a rúd végei között keletkező
indukált feszültség polaritása?

c) Helyezzük át a forgástengelyt a rúd középpont-
jába, a fordulatszám maradjon változatlan. Mekkora
feszültség indukálódik a rúdban ebben az esetben?

HN 32C-35. Az ábrán vá-
zolt áramkör homogén, időben
egyenletesen csökkenő indukció-
jú mágneses mezőben helyezke-
dik el. Az indukció változási üte-
me dB/dt = −k, ahol k pozitív
állandó. Az áramkör egy a suga-
rú hurok, melyben egy R ellen-
állás és egy C kapacitású kondenzátor van (melynek
lemezei a mágneses tér irányára merőlegesek).

a) Mekkora a kondenzátor maximális Q töltése?

b) A kondenzátor melyik lemezének nagyobb a po-
tenciálja?

c) Adjuk meg a kondenzátor töltését az idő függ-
vényében! (Segítség: az áramkör lényegében egy RC-
kör.)

Irodov/3.311. Egy vékony, m tömegű, szigetelő
karikán q töltés van egyenletesen elosztva. A karika
a síkjára merőleges tengely körül szabadon foroghat.
Mekkora ω szögsebességre tesz szert a karika, ha a
síkjára merőleges, homogén, B indukciójú mágneses
teret kapcsolunk be?

333+FFF/330. Egy R sugarú körvezető köze-
pén, vele egy síkban, koncentrikusan elhelyezve egy
r sugarú (r ≪ R) másik körvezető található. A ki-
sebb körvezetőben az áramerősséget t0 idő alatt nullá-
ról egyenletesen I0 értékre növeljük. Mekkora feszült-
ség indukálódik ezalatt a nagyobb körben? (Segítség:

Használjuk a kölcsönös együtthatók szimmetriáját!)

333+FFF/321. A homogén, B indukciójú mág-
neses mező merőleges az ℓ nyomtávú, hosszú, lejtős
sínpárra, amely a vízszintessel α szöget zár be. A sín-
párra egy m tömegű, súrlódásmentes rudat helyezünk,
majd elengedjük.

a) Ha a rúd és a sínpár alkotta áramkört R ellenál-
lással zárjuk le, a rúd egy idő után állandó v sebesség-
gel kezd mozogni. Határozzuk meg ezt az állandósult
sebességet!

b) Ha az R ellenállást C kapacitású kondenzátor-
ra cseréljük, akkor a nyugalomból induló rúd egyenes
vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgást végez. Hatá-
rozzuk meg a rúd állandó a gyorsulását!

HN 32C-40. Az ábrán látható áramkör kapcsoló-
ját zárjuk, és megvárjuk, amíg az áramerősségek állan-
dósulnak. Ezután a kapcsolót nyitjuk, ennek pillanata
legyen t = 0.

a) Számítsuk ki a tekercs kapcsai közötti induká-
lódó feszültséget közvetlenül a kapcsoló nyitása után!
A tekercs a vagy b végén nagyobb az elektromos po-
tenciál?

b) Vázoljuk fel az R1 és R2 ellenállásokon átfolyó
áram erősségét az idő függvényében a t < 0 és t > 0
időtartományba! (A stacionárius áramerősségeket vá-
lasszuk pozitív előjelűeknek!)

c) A kapcsoló nyitása után mennyi idő eltelté-
vel csökken az R2 ellenálláson átfolyó áram erőssége
2 mA-re?

HN 32B-12. Egy 12 mH induktivitású, elhanya-
golhatóan kis ellenállású tekercsen átfolyó áram erős-
sége az ábrán látható, fűrészfog alakú függvény szerint
változik. Ábrázoljuk a tekercsben indukálódó feszült-
séget az idő függvényében.



Irodov/3.313. Egy R ellenállású, zárt vezetőka-
rikán átmenő mágneses fluxus τ időn keresztül vál-
tozik a Φ(t) = at(τ − t) függvény szerint. Számítsuk
ki ezalatt az idő alatt a karikában keletkező Joule-hő
mennyiségét! (A karika önindukcióját hanyagoljuk el!)

HN 32A-16. Az A és B tekercs egymáshoz kö-
zel helyezkedik el, így kölcsönös induktivitásuk nem
hanyagolható el. Ha az A tekercsben az áramerősség
változásának sebessége 1,8 A/s, a B tekercsben indu-
kált feszültség nagysága 24 mV.

a) Számítsuk ki a tekercsek kölcsönös indukciós
tényezőjét!

b) Mekkora sebességgel változzon a B tekercsben
az áramerősség ahhoz, hogy az A tekercsben 30 mV
feszültség indukálódjon?

HN 32C-45. Egy R sugarú, hengeres vezetőn I
erősségű áram halad át; az áramsűrűség a vezető ke-
resztmetszetén egyenletes. Határozzuk meg a veze-
tő belsejében az egységnyi hosszúságú szakaszra jutó
mágneses energia értékét!

Irodov/3.321. Két párhuzamos, b szélességű,
hosszú fémszalagban ellentétes irányú, egyenletes el-
oszlású, I erősségű áram folyik az ábrán látható mó-
don. Határozzuk meg a rendszer egységnyi hosszra eső
induktivitását, ha a fémszalagok h távolsága sokkal
kisebb, mint b!

Irodov/3.329. Számítsuk ki egy hosszú, egyenes
vezető és egy a, b oldalú téglalap alakú vezetőkeret
közötti kölcsönös indukciós tényező értékét! A keret
és az egyenes vezető azonos síkban fekszenek, távolsá-
guk ℓ, a keret b hosszúságú oldala pedig párhuzamos
az egyenes vezetővel.

3


