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Zad.1 Dany jest układ dwóch równoległych szyn metalowych, zwartych na jednym z końców 
nieruchomym oporem R. Odległość między tymi szynami wynosi d. W całym obszarze panuje pole
magnetyczne o indukcji B i kierunku prostopadłym do płaszczyzny szyn. Na szynach, prostopadle 
do nich, położona została metalowa poprzeczka, o masie m i oporze R, której nadano prędkość vo

równolegle do szyn. Jakie będzie równanie ruchu tej poprzeczki i jego rozwiązanie ? 
Przedyskutować problem z punktu widzenia zasady zachowania energii. 

Zad.2 Sztywny odcinek przewodnika o długości L obraca się wokół osi prostopadłej do niego i 
przechodzącej przez jeden z jego końców. Drugi koniec przewodnika ślizga się po metalowym 
pierścieniu o promieniu L. Częstość obrotów wokół osi wynosi n obr/s. W otaczającej przestrzeni 
obecne jest pole magnetyczne o indukcji B, skierowane równolegle do osi obrotu przewodnika. 
Jakie napięcie zostanie zmierzone między osią obrotu a zewnętrznym pierścieniem, po którym 
ślizga się drugi koniec przewodnika ?

Zad.3 Jaka siła elektromotoryczna będzie się indukować w  ramce kwadratowej o boku a=4 cm 
umieszczonej w polu magnetycznym wytwarzanym przez nieskończenie długi, prostoliniowy  
przewodnik, przez który płynie prąd zmienny postaci I(t) = I0 sin(wt).  Bliższy z boków ramki 
znajduje się w odległości d=2 cm od przewodnika i jest do niego równoległy. Przyjąć Io=10A oraz 
w=100p Hz.

Zad.4  Znaleźć wzór na indukcyjność własną długiego solenoidu o przekroju kołowym  (promień 
koła wynosi  R)  i długości l  (R <<  l), na którym nawinięte jest  N zwojów.  Do opisanego powyżej 
solenoidu wsunięty został koncentrycznie solenoid o takiej samej długości, lecz o promieniu r<R,  
dla którego ilość  zwojów wynosi n. Jaki będzie współczynnik indukcyjności wzajemnej L12  dla tych

solenoidów ?  Ile wynosi tzw. współczynnik sprzężenia k=
L12

 L1 L2

?

Zad.5 Znaleźć zależność od czasu prądu płynącego przez cewkę o indukcyjności L połączoną 
szeregowo z opornikiem R po włączeniu źródła napięcia stałego o wartości U. Znaleźć energię 
pola magnetycznego zgromadzoną w tej cewce po ustaleniu się wartości natężenia prądu I.  

Wsk. Znaleźć energię jaka wydzieliłaby się w tym oporniku po zwarciu źródła zasilania całkując 
ciepło Joule'a-Lenza po czasie (trzeba znaleźć zależność prądu od czasu po zwarciu źródła 
zasilania).

Zad.6 Do obwodu złożonego z równolegle połączonych opornika R i cewki o indukcyjności L 
podłączono źródło napięcia zmiennego U(t) = Uo  cos(wt). Jaki będzie całkowity prąd skuteczny 
płynący przez obwód ? Jakie będą prądy płynące przez każdy z elementów ?

Zad.7 Dany jest tzw. równoległy obwód rezonansowy, tzn. obwód złożony z równolegle 
połączonych kondensatora o pojemności C i cewki o indukcyjności L. Obwód ten zasilany jest 
napięciem zmiennym takim jak w poprzednim zadaniu przez opornik o rezystancji R.  Obliczyć 
napięcie na obwodzie rezonansowym w funkcji częstotliwości napięcia zasilania,  korzystając z 
tzw. zespolonej reprezentacji napięć i prądów tzn. U(t) = Uo exp(iwt), I(t) = Io exp(iwt).
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