2. Versenyfeladatsor

4. (10 pont)

Elektromágnesség, zikus BS szak,
2009 tavasz
1. (15 pont)

Q

A

Vízszintes irányú,

B = 0.4tesla induk
m = 0.003g

mogén mágneses térbe

q = +0.5 · 10−5 C

ió jú hotömeg¶,

töltés¶ kis golyót ejtünk el.

(a) Milyen mélyen van a pályá ja legmélyebb

össztöltés¶,

pontja?

egyenletes térfogati töltés-

s¶r¶séggel feltöltött,

a

élhosszúságú szigetel®

(b) Mekkora a golyó legnagyobb sebessége?

ko ka középpontjának elektrosztatikus poten-

Φ0 (Q, a) függvény, míg a ko ka
lev® poten iál legyen Φ1 (Q, a). Ha-

iálját jelölje a
sú sában

tározzuk meg a következ® mennyiségeket:

b)
c)
λ

(

és

η

alakját!

5. (10 pont)

Φ1 (λQ, ηa)
=?
Φ1 (Q, a)
Φ0 (Q, a)
=?
Φ1 (Q, a)
Φ1 (Q, a) =?

a)

( ) Határozzuk meg a kis golyó pályá jának

Egy síkkondenzátor felülete
nek távolsága
az

εr

d,

A,

a fegyverzetei-

és kezdetben félig merül bele

relatív dielektromos állandó jú,

ség¶ folyadékba.

U

ρ

s¶r¶-

feszültséget kap solva a

fegyverzetekre, mennyivel emelkedik a folya-

h =?),

dék szintje (

ha a felületi feszültség el-

hanyagolható?

pozitív valós paraméterek.)

2. (10 pont)

A

A

Két egyenl® tömeg¶ és sugarú, azonos töltés¶

h

ki siny fémgömböt egyenl® hosszúságú szigetel® fonállal közös pontban felfüggesztünk. Ha
a

két golyót petróleumba merítjük,

lak

2αp = 60◦ -os

a

fona-

szöget zárnak be egymással.

ρ

εr

Ha a petróleumos kádat eltávolítjuk a golyók
alól, akkor a fonalak egymással bezárt szöge

2αl = 70◦ .

Mekkora a golyók s¶r¶sége?

αp

(A petróleum elektromosan szigetel® anyag, relatív dielektromos állandó ja

kg
ρp = 800 m
3.

εr = 2 ,

s¶r¶sége

A golyók átmér® je a fonalak

hosszához képest elhanyagolható.)

3. (10 pont)
Az

R

sugarú töltött szigetel® gömbön belül az

elektromos poten iál a

Φ(r) = Φ0
összefüggés
gömb

Q

 r α
R

(0 ≤ r ≤ R,

,

szerint

n®.

Határozzok

össztöltését valamint a

töltéss¶r¶ségnek az

r

α > 1)

σ(r)

meg

a

térfogati

sugártól való függését!
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