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Valikokeessa saa kayttaa. laskinta, mutta se ei saa olla ohjelmoitava.
Jos et ole varma laskimestasi, kysy valvojalta ennen kuin aloitat tentin.
Varmista etta olet tekemassa. oikeaa koetta!
Kaantopuolella kaavoja ja vakioita.

1. Pallokondensaattori koostuu umpinaisesta sisapallosta (sade i?i) ja tata symmetrisesti ymparoivasta ontosta pallokuoresta (ohut, sade R ). Molemmat on tehty johtavasta materiaalista ja niiden
valissa on tyhjid. Sisapallo on varattu varaukseen +Q ja ulkokuori varaukseen — Q. Kirjoita Gaussin lain avulla sahkokentalle lauseke etaisyydella r sisapallon keskipisteesta. Tarkastele alueittain
ja perustele valivaiheet!
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2. Sahkoinen potentiaali tietyssa alueessa on V(x,y,z) = (2.0V/m ):r + (4.0V/m)y + 12V.
a) Kirjoita sahkokentalle lauseke kyseisessa alueessa.
b) Pisteet A. = (3.0m. 2.0m, 0.0m) ja B = (1.0m, 3.0m, 0.0m) kuuluvat kyseiseen alueeseen. Laske
sahkokentan tekema tyo kun testivaraus q = 1.0 nC siirtyy pisteesta A pisteeseen B.
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3. Ilmaeristeisen tasolevykondensaattorin levyt ovat ympyranmuotoisia (sade 10.0 cm) ja levyjen
valinen etaisyys on 0.20 mm.
a) Laske kondensaattorin kapasitanssi.
b) Varaamaton kondensaattori k^ketaan hetkella t — 0 tasajannitelahteeseen, jonka £=10.5 V ja
sisaresistanssi 2.0 O. Laske hetkella t = 5.20 ns kondensaattorin varaus, virta piirissa seka kondensaattorin energia.
4. Johtimessa 1 kulkee kuvan 1 mukaisesti v i r t a J i — 4.00 A z-akselia pitkin positiiviseen z-suuntaan
(paperista ulospain). Johtimessa 2, joka koostuu puoliympyrasta (a -» b) ja suorasta osuudesta (b -¥
c) , kulkee virta I = 2.00 A kuvan mukaiseen suuntaan. Laske johtimen 1 johtimeen 2 kohdistaman
magneettisen voiman suuruus ja suunta.
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5. Selita lyhyesti (4-6 rivia/kohta riittaa).
a) Ferromagneettista ainetta, joka on alunperin magnetoitumaton, laitetaan suoran solenoidin sisalle. jossa ei kulje aluksi virtaa. Selosta miten magneettikentta materiaalin sisalla alkaa muuttua
kun solenoidin virta kasvaa vakionopeudella.
b) Miten eristeen lisaaminen kondensaattorin lewjen valiin voi parantaa sen kykya varastoida energiaa? Mainitse ainakin kaksi eristeen ominaisuutta, jotka parantavat tilannetta suhteessa ilmaeristykseen.
c) Kuvan 2 ympyranmuotoinen johdinsilmukka on suoran johtimen vieressa. Suorassa johtimessa kulkeva virta / on kasvamassa. Perustele vaiheittain minka suuntaisen virran tama aiheuttaa
johdinsilmukkaan.
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Kaanna!

