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1. Metalinis ilgio L strypas nelaidžiu ilgio l strypeliu pritvirtintas prie vertikalaus veleno, besisukan�io 
pastoviu kampiniu grei�iu � (1 pav.). Raskite potencial� tarp strypo gal� skirtum�. Po to buvo �jungtas 
vienalytis vertikalus magnetinis laukas. Kokia turi b�ti jo indukcija B

�
, kad potencial� tarp strypo gal� 

skirtumas padid�t� 2 kartus? Elektrono kr�vis e, jo mas� m. 
2. 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. 

3. 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 
0,1 cm/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 �. 

4. 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� (3 pav.). Atstumas a nuo r�melio iki 
laido yra 3 kartus mažesnis už trikampio kraštin	. Kokia j�ga veikia r�mel�? 

 

B v -v R� BR1 I2

5. 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. 

6. 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.  

7. Iš vielos, kurios ilgin� varža lygi �, sulenktas spindulio R žiedas (5 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 R nuo jo centro. Jungiam�j� laid� �takos nepaisykite. 

8. 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. 

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? 

10. Pakankamai ilgo geležinio strypo, kurio skerspj�vis yra 5 cm spindulio skritulys, 
viduje magnetinio lauko indukcija kinta laike pagal d�sn� B t�� , �ia 3 . 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. 
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11. Tiesus laidas, kuriuo teka stiprio I srov�, turi spindulio R kilp�. Tiesios 
laido dalys yra 3R ilgio. Raskite magnetinio lauko indukcij� kilpos centre 
bei jos ašyje atstumu 2R nuo jos centro. Jungiam�j� laid�, kuriais srov� 
patenka � nagrin�jam� kont�r�, nepaisykite. 

12. 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. 
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13. Apskrita 10 cm spindulio vija patalpinta � vienalyt� vertikal� magnetin� lauk�, kurio indukcija kinta 
pagal d�sn� � �0,05cos 20B t�  T, ir tolygiai sukasi apie horizontali� aš�, einan�i� per jo skersmen�, 
20 rad/s kampiniu grei�iu. Kokia yra didžiausia vijoje indukuojamos srov�s vert�, jeigu jos varža lygi 
10 �? 

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. Koks turi b�ti � 6 pav. grandin	 paduodamos �tampos dažnis, kad kintamosios srov�s ampermetras 
rodyt� nul�?  

16. 
 220 V, 50 Hz tinkl� nuosekliai �jungti 1 �F kondensatorius ir kintamos varžos rezistorius-šildytuvas. 
Raskite, kokia maksimali galia gali jame išsiskirti. 

 
17. 7 pav. pavaizduota grandin� buvo prijungta prie 50 V, 50 Hz kintamos �tampos šaltinio. Schematiškai 

nubraižykite grandin�s vektorin	 diagram�, kurioje pavaizduokite visas grandin�je tekan�ias sroves ir 
visas �tampas (vektori� ilgi� ir kamp� tarp j� tiksliai skai�iuoti nereikia). Kokia vidutin� galia 
išsiskiria rezistoriuje? R = 120 �; C = 10 μF; L = 25 mH. (Ats.: 20,7 W.) 

18. 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�? 

19. 
 9 pav. parodytos grandin�s ��jim� paduodama �tampa t50 cos314U �  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 �. Uždavin� išspr	skite dviem b�dais: vektorini� diagram� ir kompleksini� skai�i� 
metodais. 

20. Išnagrin�j	s elektromagnetizmo kurs�, „Fizikos Olimpo“ moksleivis mokomojoje laboratorijoje 
sujung� 10 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  VU t� ; C = 80 μF; R = 500 �. (Ats.: 84,5 mH.) 
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