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Proszę  koniecznie  przypomnieć  sobie  jak  wyznaczamy  kierunek  indukcji
magnetycznej w pobliżu przewodnika, w którym płynie prad (reguła prawej ręki),
oraz jak znaleźć kierunek siły Lorentza (reguła trzech palców lewej ręki) 

1. Z  prawa  Biota-Savarta  proszę  wyprowadzić  wzór  na  wartość  indukcji  magnetycznej  w
środku kołowego przewodnika, w którym płynie prąd J.

2. Ile wynosi wartość indukcji magnetycznej w środku pętli o promieniu 10cm, wykonanej na
długim przewodniku prostoliniowym, w którym płynie prąd o natężeniu 5A. 

3. W  jednorodnym  polu  magnetycznym  o  wartości  indukcji  równej  B=21,12x10-6  T
umieszczono cewkę kołową o promieniu 12,57cm i 16 zwojach. Płaszczyzna zwojów jest
ustawiona równolegle do kierunku pola magnetycznego B. W środku cewki znajduje się igła
kompasu ustawiona wzdłuż lini pola magnetycznego. O jaki kąt odchyli się igła kompasu od
płaszczyzny zwojów cewki, jeżeli przez cewkę popłynie prąd o natężeniu I=264mA? 

4. Z  jaka  siłą  liczoną  na  1m  długości,  przyciągaja  się  wzajemnie  dwa  równoległe,
nieskończenie długie, prostoliniowe przewodniki, oddalone od siebie o 1m, jeżeli płyną w
nich takie same prądy o natężeniu 1A?

5. Po dwóch równoległych, poziomych szynach, oddalonych od siebie o 1m i połączonych z
prawej  strony oporem R=100 ,  ślizga  się  w  prawo metalowa  poprzeczka  z  prędkoscią
10m/s.  Oblicz  natężenie  prądu  płynącego  w  układzie,  jeżeli  całość  znajduje  się  w
jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=10-3 T, prostopadłym do płaszczyzny szyn.

Siła Lorentza

6. O jaki k t wychyli si  pr t o masie 100g i d ugo ci 20cm zawieszony poziomo na dwóch,ą ę ę ł ś
przymocowanych do jego ko ców, równoleg ych, jednakowej d ugo ci, gi tkich drutach oń ł ł ś ę
zaniedbywalnej masie? Pr t umieszczony jest w pionowym polu magnetycznym o indukcjię
0.2T i p ynie przez niego pr d 5A. ł ą

7. Cztery  izolowane,  prostoliniowe  przewodniki  leżą  w  jednej  płaszczyźnie,  a  ich
punkty  wzajemnego  krzyżowania  tworzą  kwadrat  o  boku  a =  10cm.  W  którym
miejscu  tego  kwadratu  indukcja  magnetyczna  przyjmuje  ekstremalną  wartość?
Proszę założyć, że w przewodnikach płynie prąd o natężeniu 1A.

8. Z  jaka  siłą  liczoną na  1m długości,  przyciągają  się  wzajemnie  dwa równoległe,
nieskończenie długie, prostoliniowe przewodniki,  oddalone od siebie o 1m, jeżeli
płyną w nich takie same prądy o natężeniu 1A?

9. Oblicz częstość cyklotronową cząstki o ładunku q i masie m, która wpada w jednorodne pole B,
prostopadle do linii pola z prędkością v.

10. Porównaj  okresy  obiegu  cząstki    i  protonu,  jeżeli  poruszają  się  one  w  tym samym,
jednorodnym polu magnetycznym po okręgach w płaszczyźnie prostopadłej do linii pola.

11.  Ramka o polu powierzchni 400cm2  obraca się w jednorodnym polu magnetycznym o 
indukcji 10-2T z częstotliwością 50 Hz. Proszę obliczyć maksymalną SEM indukowaną w tej
ramce.


