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Medan magnet, dalam fisika, adalah bidang yang dibentuk dengan menggeser muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan kekuatan muncul dalam muatan listrik bergerak lainnya. (Mekanika kuantum berputar dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran ini mempengaruhi dirinya sendiri seperti arus listrik; inilah yang menyebabkan medan magnet pheromagnet
menjadi permanen) 1. Dua kabel sejajar dengan arus listrik seperti yang ditunjukkan di bawah ini. pernyataan yang benar berdasarkan kondisi tersebut adalah . . . J. Arah induksi magnetik pada titik P medan output kawat 1.b. Induksi magnetik pada kawat titik P 1 dari 2 x 10^-6 T.c. induksi magnetik pada titik P kawat 2 dari 4 x 10 ^-6 T. d. Total induksi magnetik pada titik P adalah
2 x 10^-6 T. e. total arah induksi magnetik di titik P masuk ke lapangan. solusi : Diketahui : I1 = 2 A I2 = 6 A1 = 10 cm = 10^-1 m a2 = 20 cm = 2 x 10^-1 m Dipertanyakan: Jawaban pernyataan yang benar: induksi magnetik pada titik P kawat 1 dan kawat 2 (B1 dan B2) (jawaban b dan c salah) ikuti aturan yang tepat dari arah induksi magnetik pada titik P kawat 1 ke dalam,
sementara arah induksi magnetik di titik P per kawat 2 bidang output (jawaban salah) total induksi magnetik ke titik P (jawaban d persis dan jawaban e salah karena bidang induksi lebih besar dari bidang masuk sehingga induksi total di luar lapangan) Jawaban: D 2. Lihat gambar berikutnya! jika induksi magnetik pada titik A adalah 2,49pi x 10 ^-5 T, daya saat ini melalui kawat
adalah ... . a. 10 A d. 70 A b. 30 A e. 90 A c. 50 Penyelesaian : Diketahui : Total B = 2,49pi x 10^-5 T (dibulatkan pada 2,5pi x 10^-5 T) a1 = 8 cm = 0,08 m a2 = 12 cm = 0,12 m Dipertanyakan: Saya menjawab: pikirkan apakah B1 untuk a1 dan B22 untuk a22 untuk a2 kemudian B total = B1-B2 menemukan daya saat ini (I) memperoleh arus kuat 30 A Response: B 3. gambar di
samping menunjukkan pengaturan kabel sehubungan dengan listrik. medan magnet yang kuat di titik P adalah ... . . a. 1 x 10^-5 T b. 2 x 10^-5 T c. 3 x 10^-5 T d. Solusi 4 x 10^-5 T e. 5 x 10^-5 T: Dikenal : I1 = 2A I2 = 1A I3 = 1A a1 = 2cm + 2cm = 4cm = 0,04m a2 = 2cm = 0,02m a3 = 2cm = 0,02m Ditanya: B jawaban keseluruhan: cari induksi magnetik besar pada titik P per
kawat 1,2 dan 3 induksi magnetik atau medan magnet pada titik P. : Dan jika ada kesalahan dalam membuat harap diberitahukan di bagian komentar Terima kasih Rumah &gt; LISTRIK &gt; listrik bolak-balik &gt; Medan Magnet &gt; Fisika Menjawab Pertanyaan &gt; 30 MASALAH DAN PENYELESAIAN MEDAN MAGNET SAMPAI ARUS BOLAK-BALIK (1) Saya mengatur kawat
dengan aliran listrik antara dua kutub magnet utara dan selatan seperti gambar berikut. Arah gaya lorentz pada kawat adalah ... A. Naik pesawat kertas B. keluar dari pesawat kertas C. menuju magnet kutub utara D. menuju magnet kutub selatan E. dari kutub utara ke kutub selatan Gunakan aturan tangan kanan Menjawab: A Perhatikan gambar! Pengantar barang ditenagai oleh
arus listrik I = 9 A. Jika radius R = 2π cm dan μ0 = 4π. 10-7 Wb/A.m kemudian ada induksi magnetik besar di titik P... A. 3. 10-5 T B. 5. 10-5 T C. 9. 10-5 T D. 12. 10-5 T E. 15. Diskusi 10-5 T: Jawaban: Gerakan muatan positif memotong medan magnet homogen secara vertikal. Gambaran yang benar tentang arah kekuatan magnetik, kecepatan dan medan magnet adalah...
Diskusi: Gunakan aturan tangan kanan (lihat angka 1) dengan mengganti ibu jari sebagai arah kecepatan (v), indeks sebagai arah medan magnet (B) dan jari tengah sebagai arah lorentz force (F) Menjawab: B Kawat datar disiram dengan arus listrik 5 A seperti yang ditunjukkan (μ0 = 4π . 10-7Wb / A.m) Besar dan magnet A. 4. 10-5 T kanan B. 4. 10-5 T meninggalkan C. 5. 10-5
T tegak lurus dengan pesawat kertas D. 5. 10-5 T tegak lurus jauh dari pesawat kertas E. 9. 10-5 T secara vertikal jauh dari bidang kertas Diskusi menghitung induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. (arah jauh dari pesawat kertas) Jawaban: D Benang kawat panjang dengan aliran listrik Saya terlihat seperti gambar. Jika induksi magnetik ada di P B, maka induksi
magnetik berada di titik Q... A. 3B B. 2B C.B D. 1/2 B E. 1/3 B Bandingkan persamaan induksi magnetik di Q s di P.B / Bq = 3 Bq = 1/3 B Menjawab: E Kawat mengalir dengan arus listrik Dan seperti dalam foto! Pernyataan gambar yang sesuai di atas induksi magnetik pada titik P akan: (1) arus kuat yang sebanding I (2) sebanding dengan 1/a (3) tergantung pada arah arus listrik
dan pernyataan yang benar adalah ... A. 1, 2 dan 3 B. 1 dan 2 C. 1 dan 3 D. hanya 1 E. hanya 2 diskusi kemudian berdasarkan persamaan induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang, induksi magnetik ke P: 1) kekuatan arus yang sebanding 2) sebanding dengan 1/a 3) tergantung pada arah arus listrik Jawaban: Tetap pada cambuk gambar kawat yang mengalir melalui arus
saat ini. Induksi magnetik besar pada titik P adalah.. (μ0 = 4π. 10-7 Wb/A.m) Induksi magnetik ke P adalah: (1/4 diperoleh karena seperempat sirkuit) Lembaran kawat aliran listrik melengkung seperti pada foto. Jika radius kelengkungan adalah 50 cm, maka jumlah induksi magnetik berada di pusat kelengkungan ... Induksi magnetik berpusat kelengkungan: (1/3 berasal dari
sepertiga lingkaran) Selenoid sepanjang 2 meter dengan 800 kumparan dan radius 2 cm. Jika selenoid mengalir pada arus 0,5 A, tentukan induksi magnetik pada akhir selenoid? (μ0 = 4π. 10-7 Wb/A.m) Induksi magnetik pada akhir selenoid: Elektron yang bergerak dari A pada kecepatan v memasuki medan magnet B yang homogen secara vertikal. Salah satu lintasan yang bisa
dilalui elektron adalah... A. Lain kali I B. Lain kali II C. Lain kali II D. Lain kali II D. Pergi ke bidang gambar E. Keluar dari bidang gambar Gunakan aturan tangan kanan. Kawat PQ ditempatkan di dalam medan magnet yang homogen seperti gambar. Jika kawat mengalir dari Q ke P, maka arah kawat akan melengkung.... A. down B. up C. ke sisi D. dari lapangan gambar E. Area
gambar kawat yang masuk akan melengkung sesuai dengan arah Lorentz. Dua kabel sejajar l dan m masing-masing 2 m panjang dan dipisahkan pada jarak 2 cm. Pada kawat m yang kuat, arus 1,5 A melewati gaya magnetik kawat saat ini 6, 10-5 N (μ0 = 4π. 10-7 Wb/A.m). Arus kuat di kawat aku... A. 1.2 A B. 1.5 A C. 2.0 A D. 2.4 A E. 3.0 Dua kabel paralel 1 m jauhnya satu
sama lain ditenagai oleh arus listrik 1 Dan masing-masing ke arah yang sama. Antara dua kabel akan terjadi... A. Daya tarik 4. 107 N/m B. 107 N/m C. Daya daya yang menarik 2. 107 N/m D. Gaya tarik terik selama 2. 10-7 N/m E. Resush off force selama 2. 10-7 N/m F/L = 2. 10-7 N/m (seret karena arah saat ini sama) Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih
dapat dirasakan oleh gaya magnetik. Pada tahun 1820, ilmuwan Denmark Hans Christian Oersted (1777-1857) menemukan gejala yang menarik. Ketika jarum kompas ditempatkan di sekitar kawat yang mengalir, ternyata jarum kompas menyimpang. Kemudian disimpulkan bahwa medan magnet cair terbentuk di sekitar kawat. Medan magnet per kawat cair disebut induksi
magnetik. Sumber Gambar: Fisika Book Class 3 Sri Handayani Magnetic Induction adalah jumlah arah vektor dapat ditentukan menggunakan metode tangan kanan Sumber gambar: Buku Fisika Kelas 3 Sri HandayaniLambang cros (x) berarti memasuki lapangan sementara titik (•) berarti output fieldMedan magnet pada kawat lurus mengalir Ukuran lapangan pada titik P adalah
Deskripsi: a: Titik jarak p untuk kawat μo: dur berongga i = arus listrik yang kuat (A) B = Induksi magnetik pada titik O = Induksi magnetik pada titik P (wb/m2)LIHAT JUGA : Magnet pembelajaran induksi magnet VideoMedan pada kawat melingkar Lingkaran Center pada titik O Jika terdiri dari kumparan N maka induksi magnetik besar di tengah sirkuit Deskripsi: B = Induksi
magnetik N = banyak kumparan. I = Arus kuat a = jarak tengah sirkuit ke kawat μo: daya tahan berongga (4π,10-7 wb/Am)Medan magnet pada solnoid cair extended coil. Sumber gambar :P hisics Book Class 3 Sri HandayaniEntkan Magnetic Induction Solenoida Center (P) At Solenoida End Description : N : Number of L coils : Length Soleneide(meter) μo : hollow durability (4h.
10-7 wb/Am) dan = daya arus listrik (A) B = Induksi magnetik pada titik P (wb/m2)I = Aliran magnetik yang kuat dalam formulasi toroid penentuan deskripsi induksi magnetik: N : Jumlah kumparan a = rata-rata jari2 di dan radius eksternal toroid dengan unit pengukuran (m) = (R1 + R2) μo : permibilitas berongga (4π. 10-7 wb/Am) dan = arus listrik yang kuat (A) B = Induksi
magnetik di tengah (wb/m2)Lorentz StyleSlag yang menghasilkan medan magnet terjadi ketika ada interaksi dua medan magnet. Gaya Lorentz antara lain dapat muncul dalam:Gaya Lorentz pada aliran kawat di medan magnet Aturan kanan yang digunakan untuk mengatur arah gaya Secara matematis dapat ditulis oleh persamaan: Fl = B I l putra dengan Deskripsi: Fl = Gaya
Lorentz (N) B = medan magnet (T) I = Aliran daya saat ini (A) l = panjang pengiriman kawat (m) 1 = sudut antara medan saat ini dan magnetik BKawat aliran paralel secara matematis kekuatan lorenz besar pada kawat paralel dapat ditulis sebagai berikut: Deskripsi: F12 = F21 = gaya lorentz pada kawat kedua (N ) μo = permeabilitas vakum = 4π.10-7 Wb\Am I1 = arus pada kawat
pertama (A) I2 = arus pada kawat kedua (A) I = panjang kawat (m) a = kawat jarak kedua (m)Lorentz Force On Moving Charge Dalam Medan Bergerak Magnet bergerak daya bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Ini berarti bahwa ketika ada muatan bergerak di medan magnet, kekuatan Lorentz juga akan muncul. Arus listrik adalah biaya bergerak dan muatan yang
dimaksud adalah muatan positif. Jumlah matematis kekuatan magnetik pada muatan bergerak dapat diekspresikan dengan persamaan berikut F = B q v sin sThedor: F = lorentz force (N) B = medan magnet (T) q = jumlah muatan listrik (C) v = speed charge (m/s) 1 = sudut antara medan magnet B dan kecepatan muatan v Adanya sudut antara medan magnet dan kecepatan
muatan listrik menghasilkan muatan yang berbeda Arah kecepatan muatan positif sejajar dengan medan magnet (1 = 02) kemudian F = 0 Arah medan magnet dan kecepatan muatan positif membentuk sudut 1 (02 &lt; &lt;10°) Spiral muatan positif tegak lurus dengan medan magnet (1 = 90°) lalu Florenz = fsentripetal sehingga radius lintasan melingkar (R) dapat ditentukan oleh
persamaan berikut Deskripsi: R = radius lintasan m = massa muatan listrik (kg) B = Induksi magnetik q = jumlah muatan listrik (C) v = kecepatan pengisian daya (m / s)Informasi berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Partikel bermuatan +q bergerak v dengan kecepatan memasuki area B yang terus ditransmisikan secara magnetis melalui titik O seperti
yang ditunjukkan gambar. Arah medan magnet B ke bawah. Soal No.1 (UTBK 2019)Tak lama setelah titik sementara O, kekuatan yang bekerja pada partikel sama dengan ... nolqvBPEMBAHASAN : FL = B q v sin 1 v = kecepatan bantalan beban (m/s), 1 = sudut terbentuk B dan v FL = B q v sin 60 FL = B q v Response CSoal No.2 (UTBK 2019)Di daerah magnet-madu, partikel
bergerak dalam lintasan ... &lt;solenoid dengan gandar melengkung dengan sumbu vspiral paralel dengan ukuran penampang yang mengurangissolenoids dengan poros sejajar dengan medan magnet dengan peningkatan ukuranPEMBAHASAN : Ada beberapa catatan terkait lintasan yang diambil oleh muatan memasuki medan magnetHissa lorentz force dipengaruhi oleh jenis
muatan bergerak. Jika muatan positif (dianalogikan dengan arah saat ini), menentukan arah aturan sesuai dengan aturan tangan kanan. Namun, jika muatan negatif, maka arah berlawanan v dianalogikan dengan arah saat ini, dan kemudian menentukan arah aturan sesuai dengan aturan tangan kanan. Lintasan partikel bermuatan:Ketika v // B lalu F = 0, partikel bergerak lurus B
kemudian F = Bqv, partikel bergerak dalam lingkaran, dan kemudian menerapkan FL = Fspv dan B membentuk sudut ≠ 0o, 180o, 270o (B dengan v tidak vertikal atau tidak selaras) lintasan membentuk lintasan spiral / spiral. Dalam kasus masalah di atas komponen gigi v di divisi dua yaitu vx dan vy, vx tegak lurus dengan B sebagai hasilnya, sesuai dengan aturan tangan kanan,
menghasilkan gaya lorent FX yang arahnya memasuki lapangan (arah Fz negatif . Gaya ini berfungsi sebagai kekuatan sentripetal, sehingga muatan akan menggerakkan lingkaran, dengan posisi lingkaran sejajar dengan bidang XOZ. Vy paralel B sehingga tidak menghasilkan gaya lorentz sehingga muatan akan lurus ke arah integrasi BIntet dari dua gerakan ini (vx dan vy)
menghasilkan lintasan spiral (mirip dengan solenoid) dengan penampang tetap ukuran dan arah medan magnet langsung BSoal No.3 (SBMPTN 2018)Dua kabel konduktor paralel dari jarak L = 1 m dipasang membentuk sudut 1 = 300 sesuai dengan bidang horizontal. Ujung bawah kedua kabel terhubung ke R =3Ω resister. Batang konduktor dengan massa m bergerak di
sepanjang rel, tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk lingkaran tertutup. Di daerah ini terdapat medan magnet seragang yang besar B = 2T dan horisontal verarah. Jika batang jatuh pada kecepatan konstan v = 3 m / s, massa m bar adalah.... 0,2 kg0,4 kg0,6 kg0,8 kg1,0 kgPEMBAHASAN: B' = B dosa 1 B' = 2 dosa 30 B = 2 . (1/2) B = 1 T
Hubungan antara GGL ε, medan magnet B, panjang kawat L dan kecepatan kawat v sebagai berikut. ε = B L v Untuk situasi di atas ε = B' L v IR = B'L v I = 1 ampereOs image: m g sin 1 = FL m g sin 1 = B' i L m . 10 . (1/2) = 1. 1 . 1 m = 1/5 m = Jawaban ASoal 0,2 kg No.4 (UMPTN 1996)Dua kabel panjang a dan b ditempatkan secara paralel pada jarak 8 cm satu sama lain
(gambar berikutnya). Setiap kawat melewati arus 20 A. Jika μo = 4π 10-7 Tm/ A maka induksi magnetik pada titik P yang terletak di antara dua kabel pada jarak 2 cm dari kawat A adalah ... (di millites). DISKUSI : Jawaban: BSoal No.5 (UN 2012)Tulis gambar berikut! U =magnet polaS utara =magnet kutub selatanAA li arus listrik 1 mengalir pada kawat ab kemudian arah kekuatan
magnetik di kawat AB alami ... Menurut BTo kiriIni kananIni tepat di pesawat kerasTegak langsung dari lapangan kerasPEMBAHASAN: Jawaban: ESoal No.6 (SNMPTN 2008) Gambar di bawah ini menunjukkan konduktor RS sepanjang 2 m yang mengalir melalui arus yang ditempatkan tegak lurus dengan medan magnet dengan pertemuan mengalir 0,5 T. Jika kekuatan yang
dialami oleh konduktor 1 N adalah dengan arah medan magnet dengan pertemuan mengalir 0,5 T. Lalu ada arah besar dan seketika pada konduktor... 1 A dari R ke S1 A dari S ke R2 A dari R ke S2 A dari S ke R5 A dari R ke SPEMBAHASAN: Jawaban: BSoal No.7 (PBB 2013)Lembar kawat listrik dalam melengkung seperti yang digambarkan. Jika radius kelengkungan adalah
50 cm, jumlah induksi magnetik di tengah busur adalah ...... (μo = 4π.10-7 WB A-1m-1)1/3π. 10-7 T1. 10-7 Tπ.10-7 T2.10-7 T2π.10-7 TPEMBAHASAN : Jawaban: ESoal No.8 (UM-UGM 2002)Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion sama (q1 = q2), tetapi dengan massa yang berbeda (m1 ¹ m2). Setelah dipercepat dengan potensi Vion yang berbeda,
mereka pindah ke area magnet seragram B secara vertikal untuk memantau lintasan gerakan melingkar dengan radius R. Misalkan pada saat memasuki area magnetik B kecepatan kedua massa v1 danv2, dan radius lintasan adalah R1 dan R2. Ketika m2 = 4m1 dan v1 = 2v2 lalu masuk... R1 = 0,25 R2R1 =0,5 R2R1 = R2R1 = 2 R2R1 = 4 R2PEMBAHASAN : Jawaban: CSoal
No.19 (UN 2014)P kawat dalam aliran listrik 6A dengan arah ke atas seperti pada gambar berikut: Jika μo = 4π.10-7 Wb/Am terjadi dan kekuatan penolakan -buang persatuan panjang antara kawat P da Q sebesar 1,2,10-5 N/m maka ukuran dan arah arus listrik pada kawat Q adalah.... 1 A ke atas1 B ke bawah10 A dan down20 A dan di atasPEMBAHASAN: Jawaban: DSoal
No.10 (SNMPTN 2012)Catat jadwal aliran kawat seperti yang terlihat pada foto di bawah ini. Jika arus mengalir sama kuatnya maka pasangan kabel yang memiliki medan magnet di titik tengah lingkaran sama besarnya, tetapi arah yang berlawanan adalah ... 1 dan 21 dan 31 dan 42 dan 42 dan 3PEMBAHASAN : Gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah lapangan.
Pada angka 1 terdapat 2 kabel, yang masing-masing merupakan setengah lingkaran maka arah medan magnet ke arah yang ada di luar. Sementara itu, ada lingkaran pada kawat 3 dengan arah lapangan ke lapangan. Ukuran medan magnet pada gambar 1 sama dengan Gambar 3, tetapi arahnya sebaliknya. Jawaban: BSoal No.11 (UN 2014)Dua kabel sejajar dengan Ldan M
berjarak 2 cm satu sama lain (lihat gambar). Pada kawat M di aliri saat ini 4 A dan kedua kabel ditolak - menolak kesatuan panjang oleh 6 x Nm-1, arah besar dan kuat dari arus pada kawat L adalah ... (μo= 4π.10-7 Wb.A-1 m-1)1.2 A ke arah yang sama dengan arus pada M1.2 Kawat ke arah yang berlawanan dengan arus pada M1.5 Kawat ke arah arus pada M1.5 Kawat yang
berlawanan arah dari arus pada M2.4 Kawat ke arah arus pada kawat MPEMBAHASAN: Jawaban: DSoal no.12 (UMPTN 2000)Radius lintasan gerakan proton dalam siklotron proton adalah 120 m. Jika energi proton adalah 1,6 x 10-9 J, induksi yang diperlukan dari medan magnet ukurannya (dalam T)... DISKUSI : Jawaban: CSoal No.13 (UN 2013)Perhatikan gambar berikut! Q
adalah muatan positif, v adalah kecepatan pengisian daya, B adalah medan magnet dan F adalah kekuatan. Untuk menghasilkan medan magnet F yang arahnya tidak terlihat, maka gambaran sebenarnya adalah... DISKUSI: Dengan menggunakan aturan tangan untuk mengeluarkan F ke arah ini dari bidang gambar, lalu arah v dan b tidak keluar atau memasuki bidang gambar.
Jawaban yang paling tepat adalah E Answer: ESoal No.14 (UN 2014)Gambar berikut menunjukkan arah induksi magnetik yang benar karena kawat yang mengalir saya ... DISKUSI : Jawaban: ASoal No.15 (UN 2004)Kawat lurus yang sangat panjang hampir dipotong dengan kawat melingkar yang berpusat di P.Jika i1 = i2 = 5 dan radius lingkaran = 10 cm maka ada arah induksi
besar dan magnetik di P ... 2,14 x 10-5 tesla, arah ke dalam2,14 x 10-5 tesla, arah eksternal2,14 x 10-7 Tesla, arah ke dalam 2,14 x 10-7 tesla, Arah EksternalNolPEMBAHASAN: Jawaban: ASoal No.16 (SPMB 2005)Kumparan persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 10 cm terdiri dari 40 kumparan dan buaya saat ini 2 A. Kumparan terletak di medan magnet 0,25 T.
Jumlah shortening yang dialami oleh kumparan adalah .... 0.06 Nm0.10 Nm2.14 x 10-7 tesla, arah ke dalam 2.14 x 10-7 tesla, arah eksternalNolPEMBAHASAN : Lihat gambar! Diketahui: F1 = F2 = BiL L = 12 cm = 0,12 m r = lebar 1/2 = 1/2 x 10 cm = 5 cm = 0,05 m Tentukan tempat berlindung τ = F 1 r + F2 r τ = BiLr + BiLr τ = 2BiLr τ = 2(0,25)(2)(0,12)(0,05) = 0 0,0 06 Nm
Jawaban: ASoal No.17 Tentukan jarak partikel ke kawat yang mengalir dengan arus listrik 10 A yang merasakan medan magnet 0,05 T (μo = 4π x 10-7 Wb/ Am)DISKUSI Diketahui: I = 10 A B = 0,05 T Tentukan jarak partikel ke kawat Masalah No.18 Menentukan kekuatan arus yang mengalir pada solenoid yang panjangnya 50 cm dan memiliki 1000 kumparan. Jika diketahui
bahwa medan magnet pada akhir solenoide adalah 0,02 T.(μo = 4π x 10-7 Wb/Am)DISKUSI: Diketahui: l = 50 cm = 0,5 m N = 1000 kumparan B = 10 000.02 T menentukan kekuatan saat ini yang mengalir ke partikel Solenoid Problem No.19 A yang memiliki massa 6 x 10-27 kg dan memiliki muatan 2,1 x 10-18 C bergerak di sepanjang lintasan setengah lingkaran. Partikel
bergerak karena mendapat tegangan V dan menggerakkan pemotongan medan magnet sebesar 0,002 T yang tegak lurus dengan medan magnet. Tentukan waktu yang diperlukan partikel untuk melakukan perjalanan pada lintasan massal. (π = 3,14) DISKUSI: Diketahui: m = 6 x 10-27 kg q = 2,1 x 10-18 C B = 2 x 10-3 T Periode yang diperlukan untuk perjalanan sirkuit penuh:
dengan R adalah panjang radius lintasan dengan formulasi Maka waktu /periode yang diperlukan untuk setengah lingkaran adalah masalah No.20 Jika kedua kabel dipasang secara vertikal dengan jarak x. Kawat pertama diketahui ditenagai oleh arus listrik besarnya dan ke arah atas. Jika titik y terletak di antara dua kabel dari jarak 1/4d dari kawat kedua. Jumlah induksi magnetik
pada titik y adalah 0, menentukan arus yang mengalir pada kawat lain. DISKUSI : Diketahui: jarak antara kabel = x Arus pada kawat pertama = dan (arah ke atas) Jarak titik y = 1/4 kawat kedua B di titik y = 0 Jika dijelaskan sebagai mengikuti Medan Magnet di titik Y = 0, kemudian BY = B1 – B2 = 0 B1 = B2 a = dan (arah ke atas)Masalah no.21 Partikel bermuatan listrik bergerak
ke magnet dengan lintasan yang membentuk lingkaran dengan radius 4 cm. Sementara partikel lainnya bergerak pada 1,5 kali ukuran partikel pertama dan membentuk lintasan melingkar dengan radius 14 cm. Tentukan rasio massa per muatan antara partikel pertama dan keduaPEMBAHASAN: Diketahui: R1 = 4 cm = 4 x 10-2 m R2 = 14 cm = 14 x 10-2 m V2 = 1,5V1 Tentukan
rasio massa/muatan yang dapat diperoleh dari rumus q.B.R = m.v Karena di medan magnet yang sama, maka B dapat disilangkan Masalah No.22 Partikel tersebut memiliki massa 6 x 10-25 kg dan muatan 1,6 x 10-19 C disimpan dalam spektrometer massa tabung dan memberikan tegangan 5 V. Setelah keluar dari celah. Partikel-partikel menuju medan magnet 0,04 T yang
arahnya vertikal. Tentukan radius lintasan partikel di medan magnetPEMBAHASAN: Diketahui: m = 6 x 10-25 kg V = 5 V q = 1,6 x 10-19 C B = 4 x 10-2 T Partikel bergerak memiliki energi kinetik Ek = q. V = 1/2.m.v2 lalu: Menentukan radius lintasan partikel dari formulasi: q.B R = m. v Masalah no.23 Partikel bergerak memasuki medan magnet yang tegak lurus dengan medan
listrik. Jika induksi magnetik besar diketahui, itu adalah 0,4 T dan kekuatan medan listrik adalah 4 x 103 V / m. Tentukan kecepatan partikelPEMBAHASAN: Diketahui: B = 0,4 T E = 4 x 103 V / m Tentukan kecepatan partikel Masalah No.24 Jika diketahui toroid memiliki radius 20 cm dengan arus listrik 1,2 A. Induksi magnetik dalam sumbu toroid 3,2 x 10-3 T. DISKUSI: Diketahui:
Radius (a) = 20 cm = 0,2 m I = 1,2 A B = 1,2 x 10-3 T Menentukan jumlah lilitab pada toroid Masalah No.25 Jika kedua kabel sejajar dengan arus listrik yang sama, sehingga kekuatan muncul = 4 x 10-6 N / m. Jika jarak antara kabel adalah 1, 5 m. tentukan arus setiap kawat. DISKUSI : Diketahui: F = 4 x 10-6 N/m d = 1,5 m i1 = i2 Menentukan arus listrik kawat Dari formulasi
gaya Lorentz karena i1 = i2 , maka: , oleh karena itu: Masalah No.26 Proton dan deutron adalah sama - sama dipercepat melalui perbedaan potensial yang sama dan memasuki medan magnet melalui garis yang sama. Ketika proton bergerak dalam lingkaran dengan jari-jari r, tentukan jari-jari deutronPEMBAHASAN :
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