3. Versenyfeladatsor

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

qe = −1.6·10−19 C, tömege

me = 9 · 10−31 kg.

A nehézségi er® hatását
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A Helmholtz teker s két
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getel® téglatest mágneses momentumát, ha a
testet

(Az elektron töltése

ω szögsebességgel megforgatjuk a közép-
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sugarú koaxiális

áramkörb®l áll, melyekben az áramirány megegyezik. A teker sek egymástól
helyezkednek el.
nunk ezt a

d
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távolságban

Mekkorának kell választa-

távolságot, hogy a közös tengely
környékén

tengely körül!

keltett mágneses tér homogén legyen?
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szerinti sorfejtésének másodrend¶

tegja elt¶njék!)

síkon eltér® irá-
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függvény
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található
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az
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pontján átmen®, egy-egy oldalával párhuzamos

A része skéket a

5. (15 pont)

távolságban lev®

N

nénk

lenállású ellenállást kap solunk úgy,

somópont közé össze-vissza valahány

hálózat összefügg®, azaz bármely

irányú mágneses térrel.

ból bármely másik

y

ellenállásokon
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el-

hogy a

somópont-

somópontba el lehet jutni

keresztül.
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mópont között legfeljebb egy ellenállás van,
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somóponthoz kap solódó ellenállások

1 és N −1 közti (tetsz®leges) érték lehet.

Mérjük meg az áramkör ered® ellenállását minden egyes
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ellenállás két kivezetésénél. Mek-

Igaz marad-e az el®bb levezetett összefüggés,
ha két

Adjuk meg a fókuszáláshoz szükséges mágne-
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kora ezen ered® ellenállások összege?

somópont közé tetsz®leges számú el-

lenállást is kap solhatunk?

ses tér határát leíró görbét! (Tegyük fel, hogy
a pályák szimmetrikusak az
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B = 0.02 Tesla

y

tengelyre.)

induk ió jú homo-

gén mágneses térben ugyanazon az er®vonalon
két pont van egymástól
ságban.
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XY = l = 10 cm távolU = 800 V feszültség-

gel felgyorsított elektron halad át, sebessége az
er®vonalakkal
az
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