
EREMU MAGNETIKOA ETA INDUKZIO MAGNETIKOA

1.-Elektroi bat 200 m/s-ko abiaduraz eta perpendikularki sartzen da 0’5 T-eko eremu magnetiko
perpendikular baten barruan. 
A) Azal ezazu, nolako higiduraz higituko den elekrtoia. Egin dauden bektoreen diagrama
B)  Zenbateko indarra pairatzen duen elektroiak
C)  Kalkula itzazu, halaber, ibilbidearen erradioa eta periodoa.
 Elektroiaren karga elektrikoa qe =1'6·10-19  C.  Elektroiaren masa = 9’1·10-31  Kg
 
2.- Hutsean dagoen eroale zuzen eta luze batek 2 Anpereko korronte-intentsitatea garraiatzen du.
Kalkula ezazu:
a) Zein eremu magnetikoa sortzen duen beretik 20 cm-ra dagoen P puntu batean (moduluz eta
norantzaz): µ0 = 4π ·10-7 N/A² 
b) P puntu horretatik korronte elektrikoaren paralelo eta norantza bereko v = 200 m/s-ko  abiadura
duen partikula negatiboa igaroten bada, zein indar egingo dio eremuak (moduluz eta norantzaz)
Partikularen karga elektrikoa q = - 3 µC

2.-  Hutsean dagoen eroale infinito batetatik 4 A-ko korronte-intentsitatea dabil.
a) Zein eremu magnetiko sortzen du beretik 10 cm-ra dauden puntuetan?
b) 10 cmko puntu horretan 0,5 mko eroalea ipintzen da. Kalkula ezazu puntu horretatik zein
korronte elektriko igaro behar den F = 1 Neko erakarpeneko indarra pairatzeko. Egin
bektoreen diagrama bat. µo=4π·10-7 N/A²

3.- Hutsean dagoen eroale infinito batetatik 9 A-ko korronte-intentsitatea dabil.
a) Zein eremu magnetiko sortzen du beretik 10 cm-ra dauden puntuetan? Moduluz eta
bektorez
b) 10 cmko puntu horretan 0,3 mko eroalea paraleloa ipintzen da. Kalkula ezazu puntu
horretatik zein korronte elektriko igaro behar den F = 1 Neko erakarpeneko indarra
pairatzeko. Zein norantza izan behar du?v Egin bektoreen diagrama bat. µo=4π·10-7 N/A²

4 Protoi sorta bat X ardatzean zehar zuzen higitzen ari da beronen norantza positiboan eta 10
Km/s-ko abiadura konstantez. Eskualde honetan eremu elektrikoa eta magnetikoa gurutzturik
daude eta B eremu magnetikoa 1’0 T-ekoa bada, kalkula bedi:
a) Zenbat balio du  E eremu elektrikoak aurreko higidura zuzena gertatzeko?
b) Adieraz ezazu, eskaema baten bidez, inplikaturik dauden bektoreak
d) Eremu hauek desbideratuko al dituzte elektroiak?

4.- R= 10 cm-ko 200 espira zirkular dugu. B=3t³-2t T balio duen eremua  aldakor eta
perpendikular batean sartzen ditugu. Espira-multzoaren erresistentzia R= 0'4 Ω izanik,
kalkula:
a) Zein izango den espiran gertatuko den korrontea t=0 eta t=2 segunduetan.. Azaldu
korronteraen ikurraren esannahia.
b) Egin induzituriko korrontearen grafika.

5.- Bobinatu batek 10 cm-ko aldea duten 50 espira karratu ditu eta B = 3t² - 5 (T) indukzioa
duen eremu magnetiko aldakorraren barnean dago. Espiraren planoa eta eremua 90°-ko
angelua mugatzen dute. Kalkula ezazu:
a) Bobinatuaren zeharreko Fluxu magnetiko aldakorra



b) Bobinatutik igaroko den korronte intentsitatea t = 2  s-ko aldiunean, bere erresistentzia
elektrikoa 5 Ω-ekoa dela jakinik.

3.- Li+ ioia sartu dugu masa espektrometro batean eta 0’673 mko erradioa duen zirkunferentziaerdia
egin du. Bertako eremu magnetikoa 0’4 Tekoa izan da.
a)  zein abiaduraz sartu da? Datua litio ioiaren q = 1’6·10-19 C
b) Litio azeleratzeko erabili dugun eremu elektrikoaren potentziala 500 V-koa izan bada zein da Li+

isotopoaren masa?

4.- 30 cm-ko  aldea eta R =10 Ω-ko erresistentzia
dituen zirkuitu karratu bat B eremu magnetiko baten
barnean dago. B eremua 4t² - 10t T-eko balio aldakorra
du denboran zehar. Kalkula itzazu:
a) Zeintzu dira  i.e.e.-a eta korronte induzituak.
b) Zenbat balio du korronte-intentsitateak zirkuituan
     t = 1 s eta t=2 denean?. Irudikatu korronte hauen
     zirkuituan.
 
1.- A = 20 cm-ko aldea duten 100 espira karratu ditugu B =
6t² - 3t Teslas-eko eremu magnetikoa baten barnean. Espiren
ardatza eta B eremua paraleloak dira. Espira guztien
erresistentzia elektrikoa 4 Ω-ekoa da. Kalkula bitez:
a) Espiran induzitzen diren indar elektroeragilea eta korrontea
t = 0,1 eta t = 1 s direneko aldiunetan.
b) Adierazi ondoko irudian B eremua eta espiretan agertzen
den korrontearen norantza
c)  Egin Fluxua eta korrontearen grafikak denboraren
funtzioan

6.- Hauts partikula batek 1·10-14 Kgko masa du eta 20 elektroien karga elektrikoa ere bai Bi
plaka elektriko paralelo eta horizontalen artean dago orekan ez gora eta ez behera. Plaken
arteko potentzial diferentzia 150 Vekoa da. Kalkula itzazu:
a) Plaken arteko eremu elektrikoa eta distantzia
b) Plaken arteko potentzial diferentzia 155 V-era igoarazten badugu, zein ezelerazioz
mugituko da hauts partikula?.Modulu eta norantza

elektroiaren karga elektrikoa  1’6·10-9 C

7.- Masa ezezaguneko karga bakarreko ioia, 12 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia batean
higitzen ari da, 1’2 T-eko eremu magnetiko batean. Ioia, lehenago, 7000 V-eko potentzial
diferentzia baten bitartez azleratua izan da. Kalkula bitez:
A) Zein da ioiaren masa. Datua: protoiaren karga q = 1’6·10-19C
B) Zein abiaduraz dabil biraka eremu magnetikoan. 
C) Maiztasuna

8.-  Masa-espektrometro baten ionizazio-ganbaran 2H+ ioiak sortzen dira. Ioi azeleratu egiten
dira 2000 V-eko potentzial diferentziaren bitartez. Ondoren abiadurarekiko perpendikularra
den 0’2 T-eko eremu uniformean sartzen dira. Kalkula itzazu:
a) Ioiak zein abiaduraz sartzen dira eremu magnetikoan
b) Eremu magnetikoaren barnean ioiek deskribatzen duten ibilbidearen erradioa
Datuak: protoiaren masa eta karga: m= 1,176·10-27 Kg; q= 1,6·10-19C
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9.- R= 10 cm-ko 200 espira zirkular dugu. B=3t³-2t T balio duen eremua  aldakor batean
dago. Espira bera eta eremua perpendikular daude. Espiren erresistentzia R= 0'4 Ω izanik,
kalkula:
a) Zein izango zen espiran gertatuko zen korrontea t=0 eta t=2 segunduetan. Adierazi
korrronteen norantzak eskema batean
b) Egin intentsitatearen grafika. Kalkula intentsitatea zero den aldiunea eta adierazi nola
aldatzen ari den fluxu magnetikoa aldiune hori baimo lehenago eta geroago.

10.- Bobinatu batek 10 cm-ko erradioa duten 30 espira ditu eta B = 3t² - 5 ( T ) indukzioa
duen eremu magnetiko aldakorraren barnean dago. Espiraren planoa eta eremua  90°-eko
angelua mugatzen dute. Kalkula itzazu:
a) Bobinatuaren zeharreko Fluxu magnetikoa
b) Bobinatik igaroko den korronte intentsitatea t = 3 seg-ko aldiunean, bere erresistentzia
elektrikoa 4 Ohm-ekoa dela jakinik

11.- Eremu magnetiko uniforme batean a = 10 cm-ko aldea duten 200 espira daude, espira eta
eremua perdikularrak daudelarik. Eremuak 0’5 T-ekoa da. Espira multzoa 3000 bira/min-ko
abiaduraz biratzen dugu.Kalkula itzazu:
A) Espira multzoa zeharkatzen duen fluxu magnetikoa
B) Espiretan induzitzen den korronte eletrikoa beren erresistentzia elektrikoa 4 W-ekoa dela
jakinik
C) Egin espiretan induzituriko iee eta y korrontearen grafika denboran zehar

12.- Geldiunean dagoen protoi bat 1000 V-tako potentzial diferentzia artean azeleratzen dugu:
a) Kalkula ezazu zein abiadura lortuko du protoiak. Zein printzipio erabili duzu?.
b) Ondoren bere abiadurarekin perpendikularra den B eremu magnetiko uniforme bat sortzen
dugu protoia harrapatu nahiean. Zein izan behar da eremu honen intentsitatea eta norabidea
protoiak 10 m-ko zirkunferentziak egin ditzan. Egin bektoreen diagrama
c) Eremu magnetikotik protoia zuzen jarrai dadila nahi izanez gero, zein eremu elekrtiko jarri
behar genuke. Egin beste diagrama bektorekin
Protoiaren masa = 1,67·10-27  kg.; protoiaren karga elektrikoa = 1,6·10-19  C.

Azal ezazu zer gertatuko da iman baten Ipar poloa espira baterantz hurbiltzen dugunean.

Bi korronte paraleloen artreko indarra. Anpereren definizioa

Azal ezazu Masa espektrometroaren oinarrizko funtzionamendua. Eman ioien masa
desberdinak eta euren orbiten erradioen arteko erlazioa.

Oinarrizko alternadorea. Korronte alternoaren ekoizpena.

Indukzio elektromagnetikoaren legea (Faraday eta Lenz).

N espira dituen zirkuitu zirkularra dugu. Zer egin beharko dugu zirkuitu horretan korronte induzitu
alternoa sortzeko? Nola aldatzen da fluxu magnetikoa egin beharreko saiakuntza horretan?



Protoi bat modulu konstantea duen v abiaduraz higitzen ari da espazioaren ingurune batean bere
ibilbidearen desbiderapenik pairatu gabe. Ziurta al daiteke ingurune horretan eremu magnetikorik ez
dagoela?.
Protoiaren abiadurarekiko perpendikularra den eremu magnetikoa egonez gero, nolakoa izango zen
haren aboadura?
Eman erantzunen arrazoiak

Henry-ren saiakuntza


