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1. Plokš�ia spiral�, kurios vij� skai�ius n didelis ( 1n� ), o išorinis ir vidinis skersmenys lyg�s 2r ir 0 
atitinkamai, yra patalpinta � vienalyt� magnetin� lauk�, kurio vektorius statmenas spiral�s plokštumai ir 
kinta pagal d�sn� 0 cosB B t�� . Raskite indukcijos elektrovar� spiral�je, jeigu atstumai tarp jos vij� 
vienodi. 

2. Begaliniame cilindre, kuriuo teka tankio j srov�, padaryta begalin� cilindrin� ertm�, kurios ašis 
nutolusi nuo cilindro ašies atstumu d (1 pav.). Parodykite, kad magnetinis laukas ertm�je yra 
vienalytis. Koks yra jo srauto tankis? Laikykite, kad cilindro medžiagos magnetin� skvarba μ = 1. 

3. Mažas mas�s m ir kr�vio q rutuliukas vertikaliai krito klampioje aplinkoje pastoviu grei�iu v. Tam 
tikru laiko momentu buvo �jungtas pastovus vienalytis horizontalus magnetinis laukas, ir pra�jus 
dideliam laiko tarpui rutuliukas prad�jo jud�ti kitu pastoviu grei�iu taip, kad šilumos kiekis, 
išsiskiriantis klampioje aplinkoje per laiko vienet�, sumaž�jo n kart�, palyginus su jud�jimu esant 
išjungtam magnetiniam laukui. Raskite, kokiai maksimaliai magnetinio lauko indukcijos B vertei esant 
toks jud�jimas yra galimas. Klampumo trinties j�gos priklausomyb� nuo grei�io nežinoma. 

4. Iš laido padarytas kvadratinis r�melis, kurio kraštin� lygi 10 cm, patalpintas � vienalyt� magnetin� 
lauk�, kurio indukcija yra 0,01 T. Jo priešingos virš�n�s yra tempiamos � priešingas puses pastoviu 
1 mm/s grei�iu tol, kol r�melis nesusiploja (2 pav.). Nustatykite, koks kr�vis pratek�jo r�meliu. 
R�melio plokštuma vis� laik� išlieka statmena lauko j�g� linijoms, r�melio varža 5 �. 

5. 	 vienalyt� magnetin� indukcijos B lauk� patalpinamas mas�s m kvadratinis r�melis su srove I, galintis 
laisvai suktis apie aš� OO', einan�i� per jo priešing� kraštini� vidurio taškus (3 pav.). Raskite r�melio 
maž� svyravim� period�.  

6. Begaliniu tiesiu laidu teka I1 = 5 A stiprio srov�. Šalia jo esan�iu lygiakraš�io trikampio formos 
r�meliu, kuris yra toje pat plokštumoje, teka I2 = 2 A stiprio srov� (4 pav.). Atstumas a nuo r�melio iki 
laido yra 3 kartus mažesnis už trikampio kraštin
. Kokia j�ga veikia r�mel�? 

        
7. Ilg� ties� koaksialin� kabel� (5 pav.) sudaro vidin� spindulio R1 gysla, kurios magnetin� skvarba yra �, 

bei j� gaubiantis plonasienis spindulio R2 vamzdelis. Vidiniu laidu teka stiprio I, o išoriniu – dvigubai 
stipresn� priešingos krypties srov�. Laikydami, kad tarp� tarp laidinink� užpildo dielektrikas, kurio 
magnetin� skvarba artima vienetui, raskite magnetinio lauko pasiskirstym� erdv�je. Rezultat� 
pavaizduokite grafiškai. 

8. Taikydami Boro vandenilio atomo model�, raskite  elektrono magnetin� moment�, jeigu žinoma, kad 
minimali energija, kuri� reikia suteikti elektronui, kad jis palikt� atom� (jonizacijos energija), lygi 
13,57 eV.  

9. Iš vielos, kurios ilgin� varža lygi �, sulenktas spindulio R žiedas (6 pav.). Prie tašk� A ir B, kurie 
santykiu 3:1 dalina žied� � dvi dalis, prijungtas �tampos U maitinimo šaltinis. Raskite magnetinio lauko 
indukcij� žiedo centre bei jo ašyje atstumu z nuo jo centro. Jungiam�j� laid� �takos nepaisykite. 

10. Horizontaliame magnetin�s indukcijos B lauke vertikaliai pastatyti du pakankamai ilgi 
metaliniai b�giai, kuriais be trinties gali slankioti mas�s m metalinis strypelis. Magnetinis 
laukas statmenas b�gi� plokštumai, atstumas tarp b�gi� yra l, o j� viršutiniai galai 
sujungti per varž� R. Strypelis paleidžiamas laisvai kristi. Kod�l po pakankamai ilgo 
laiko tarpo jo kritimo greitis nusistovi? Kur tada dingsta sunkio j�gos atliktas darbas? 
Nustatykite strypelio grei�io kitimo laikin
 priklausomyb
 bei raskite jo nusistov�jus� 
greit�.  
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11. Trys ties�s begaliniai laidai išsid�st
 vienoje plokštumoje, kaip parodyta pav. 
Kraštutiniais laidais teka dvigubai stipresn� srov�, nei viduriniu, atstumai tarp 
gretim� laid� yra a. Laid� plokštumos statmenyje, išvestame per vidurin� laid�, 
raskite taškus, kuriuose magnetinio lauko indukcija lygi 0. 

12. Pakankamai ilgo geležinio strypo, kurio skerspj�vis yra 5 cm spindulio skritulys, viduje magnetinio 
lauko indukcija kinta laike pagal d�sn� B t�� , �ia 310  T / s� �� . Laukas strype nukreiptas išilgai jo 
ašies. Taikydami elektromagnetin�s indukcijos d�sn� nustatykite, koks yra suk�rinio elektrinio lauko 
stipris taške, nutolusiame nuo strypo ašies 15 cm atstumu. 

13. Spindulio r plonas nedeformuojamas žiedas patalpintas � vienalyt� magnetin�s indukcijos B lauk�. 
Pradiniu momentu žiedo ašis yra lygiagreti lauko j�g� linijoms. Kokia srov� tek�s žiedu j� pasukus 90� 
kampu apie jo skersmen�? Kam tada lygus magnetinio srauto tankis žiedo centre? Laikykite, kad žiedo 
varža nykstamai maža, o jo induktyvumas lygus L. 

14. Nuolatine stiprio I srove akumuliatorius pakraunamas per 8 valandas. Neturint nuolatin�s srov�s 
šaltinio, jis buvo prijungtas prie kintamosios �tampos tinklo per dvipusio �tampos lyginimo grandin
 
(t. y. signalas yra proporcingas |sin �t|). Nuosekliai akumuliatoriui �jungtas kintamosios srov�s 
ampermetras rodo t� pa�i� srov
 I. Kiek laiko užtruks pakrovimas tokiomis s�lygomis? 

15. 	 7 pav. parodytos grandin�s ��jim� paduodama �tampa 50 cos314U t�  V. Raskite momentines sroves 
bei �tampas rezistoriuje, kondensatoriuje ir rit�je, jeigu C = 10 μF, R = 500 �, L = 300 mH, rit�s omin� 
varža r = 40 �. 

16. Begaline pav. pavaizduota LC grandine plinta sinusinis dažnio � 
signalas. Nustatykite fazi� skirtum� tarp �tamp�, krintan�i� ant gretim� 
kondensatori�. (Ats.: 22arcsin LC�� � .) 

17. 10 V elektrovaros šaltinis, 5 μF kondensatorius, 15 mH induktyvumo ir 10 � varžos rit� bei 100 � 
varžos rezistorius sujungti pagal 8 pav. parodyt� schem�. Kiek šilumos išsiskirs rezistoriuje išjungus 
jungikl�? 

18. 	tampa U �elektrintas kondensatorius yra �jungiamas � 9 pav. parodyt� grandin
. Užrašykite antros eil�s 
diferencialin
 lygt�, kuri� tenkina kondensatoriaus kr�vio kitimas laike (jos spr
sti nereikia). Kokios 
yra šios lygties pradin�s s�lygos (t. y. q(t) ir dq/dt laiko momentu t = 0)? Koks turi b�ti s�ryšis tarp 
grandin�s parametr�, kad kondensatoriaus poliškumas pasikeist� bent kelis kartus? (Ats.: 24L R C� .) 

           
19. 10 pav. parodytoje grandin�je per 0,2 H induktyvumo rit
 teka srov� I = 0,3 cos 400t A. Raskite per 

generatori� tekan�i� srov
 bei �tamp� jo gnybtuose. Schematiškai nubraižykite grandin�s vektorin
 
diagram�, kurioje pažym�kite visas grandin�je tekan�ias sroves bei �tampas. 

20. Išnagrin�j
s elektromagnetizmo kurs�, „Fizikos Olimpo“ moksleivis mokomojoje laboratorijoje 
sujung� 11 pav. parodyt� grandin
. Prijung
s kintamosios �tampos voltmetr� taškuose A ir B bei A ir D, 
jis nusteb
s pamat�, kad abiem atvejais voltmetras rod� t� pa�i� �tamp�. Koks yra rit�s induktyvumas? 
K� rod� voltmetras? Paprastumo d�lei laikykite, kad rit� yra ideali (t. y. neturi aktyvios varžos); 
paduodama �tampa kinta pagal d�sn� � 	70sin 314  V;U t�  C = 80 μF; R = 500 �. (Ats.: 84,5 mH.) 

Nam� darb� išsiuntimo terminai: 
1-10 iki 2009-08-15;  11-20 iki 2009-09-15 
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J

8 pav.

~ R 

C 
L, r

7 pav.

~

200 �

150 �

0,2 H

0,5 H
5 μF

10 pav.

J

L

R

C
+–

9 pav.

~ R 

L
C

R C
U 

A 

B 

D

11 pav.

I2I
a a

2I

C C C

L L


