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Paruoš  VU FF magistras J. Chmeliov 

1. Mažas mas s m rutuliukas, elektrintas neigiamu kr viu q ir pakabintas už ilgio l 
netampraus si lo galo, gali jud ti apskritimu vertikalioje plokštumoje. Kok  mažiausi  
greit  jam reikia suteikti apatiniame taške, kad jis padaryt  piln  apsisukim ? Vienalytis 
magnetin s indukcijos B laukas statmenas jud jimo plokštumai. 

2. 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. 

3. Pusiau begalinio spindulio R cilindro paviršiumi teka skersin  srov , kurios 
paviršinis tankis yra j. Raskite magnetinio lauko indukcij  cilindro ašyje 
atstumu x nuo jo galo (cilindro viduje bei išor je). Kam lygi ši indukcija 
dideliu atstumu x R ? 

4. Iš vielos, kurios ilginis mas s tankis yra , buvo sulankstytas apskritimo 
formos r melis su papildomu iš tos pa ios vielos padarytu sujungimu išilgai 
skersmens, lygiagretaus horizontaliai ašiai OO', apie kuri  r melis gali laisvai 
suktis (žr. pav.). Nustatykite, kok  kamp   r melis sudarys su vertikale j  
patalpinus  vertikal  vienalyt  magnetin s indukcijos B lauk  bei paleidus per 
j  tek ti stiprio I elektros srov . 

5. 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. 

             
6. 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 susiploja (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 . 

7. 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 induktyvumo L rit . Aprašykite strypelio jud jim  j  paleidus laisvai kristi. Kaip kinta 
jo pad tis laikui b gant?  

8. Tam tikroje erdv s dalyje buvo sukurtas magnetinis laukas, pasižymintis 
ašine simetrija. Šio lauko indukcijos dedamoji, lygiagreti simetrijos ašiai Ox, 
tiesiškai priklauso nuo koordinat s x: 0 0xB B x x , ia B0 ir x0 yra 
konstantos. Nustatykite, kaip šio lauko indukcijos radialioji komponent  Br 
priklauso nuo atstumo r iki simetrijos ašies? Kok  kamp  sudaro magnetinis laukas su simetrijos ašimi 
taške ( , )x r ? Schematiškai nubraižykite kelias šio lauko j g  linijas. 

9. Uždaras varžos R kont ras, kur  sudaro N spindulio r apvij , patalpintas  horizontal  
vienalyt  magnetin s indukcijos B0 lauk  ir sukasi apie vertikal  skersmen  kampiniu 
grei iu . Apvij  centre patalpinama maža kompaso adat l , galinti iš l to suktis apie 
vertikali  aš , ta iau nesp janti paskui greit  kont ro sukim si. Apskai iuokite kont re 
indukuot  elektrovar  ir vidutin  išsiskirian i  gali  (saviindukcijos nepaisykite). Kok  
kamp   sudarys adat l  su išorinio lauko kryptimi nusistov jus stacionariam režimui? 
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10. Per plokš i  kondensatori , kuri  plokšteli  plotas yra S, o atstumas tarp j  d, pastoviu grei iu v 
leidžiamas skystis, kurio savitasis laidumas lygus  (žr. 3 pav.). Kondensatorius patalpintas  vienalyt  
magnetin s indukcijos B lauk , lygiagret  su jo plokštel mis ir statmen  skys io grei io vektoriui. 
Kokia galia išsiskirs išorin je grandin je, kurios varža yra R?  

11. Iš aukš io H horizontaliame magnetin s indukcijos B lauke be pradinio 
grei io paleidžiama laisvai kristi maža mas s M dalel , elektrinta 
kr viu Q. Raskite, kokiu aukš iu h jai nusileidus jos greitis bus 
nukreiptas horizontalia kryptimi. Šiame apatiniame trajektorijos taške 
dalel  susiduria su kita ne krauta mas s m dalele, kuri tinkamu laiko 
momentu be pradinio grei io buvo paleista laisvai kristi iš to paties 
aukš io H tiksliai virš susid rimo vietos. Po sm gio elektrinta dalel  
toliau juda horizontaliai, o kita nukrito ant žem s nukrypusi atstumu L 
nuo vertikal s. Laikydami, jog sm gis yra absoliu iai tamprus, o jo 
metu daleli  kr viai nepersiskirsto, nustatykite antros dalel s mas  m bei atstum  L. 

12. Ilg  ties  koaksialin  kabel  (4 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. 

13. 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  (5 pav.). Atstumas a nuo r melio iki laido yra 3 
kartus mažesnis už trikampio kraštin . Kokia j ga veikia r mel ? 

14. Iš magnetinto geležies gabalo buvo išpjautas plonas spindulio R ir storio h diskas tokiu b du, kad jo 
plokštuma b t  statmena magnet jimo kryp iai. Nustatykite magnetinio lauko pasiskirstym  išilgai 
disko ašies, jeigu geležies t rio vieneto magnetinis momentas lygus M. 

15. 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. 

16. 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. 

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

18.  220 V, 50 Hz tinkl  nuosekliai jungti 1 F kondensatorius ir kintamos varžos rezistorius-šildytuvas. 
Raskite, kokia maksimali galia gali jame išsiskirti. 

19.  6 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 . 

20. Išnagrin j s elektromagnetizmo kurs , „Fizikos Olimpo“ moksleivis 
mokomojoje laboratorijoje sujung  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 . 

Nam  darb  išsiuntimo terminai: 
1–10 iki 2011–08–26;  11–20 iki 2011–09–26. 
 

Sprendimus si skite adresu: 
Jevgenijui Chmeliovui 
„Fizikos Olimpas“ 
Saul tekio al. 9, III r mai, 200 kab., LT-10222 Vilnius 
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