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A tananyag heti bontásban:
37. hét Elektomos alapmennyiségek. Dielektrikumok, dipólusok. A Maxwell egyenletek integrális
és differenciális alakja. A vektoranalízis alapfogalmainak átismétlése.
38. hét

Az elektromos skalárpotenciál és a vektorpotenciál. Poisson egyenlet.

39. hét

Konkrét töltéselrendezések (dipólus, gömbhéj, stb.) terének és potenciáljának számítása.

40. hét

1. ZH. Határfeltételi egyenletek. Vezetők elektrosztatikus mezőben, csúcshatás

41. hét

A kapacitás. Az elektrosztatikus tér energiasűrűsége. Feladatok.

42. hét Egyenáram, Ohm-törvény, Kirchhoff-törvények. Kontinuitási egyenlet, példák. E, D és j
vonalak törési törvénye.
43. hét

2. ZH. Ampere-féle gerjesztési és Biot-Savart tövény. Konkrét példák.

44. hét Magnetosztatika, mágneses skalárpotenciál. Mágneses körök.
45. hét Az anyagok mágneses tulajdonságai, ferromágnesesség, hiszterézis. Permanens mágnesek,
alakanizotrópia.
46. hét Indukció jelensége. Példák. Tranziens jelenségek RL és RC körökben. Általános
huroktörvény.
47. hét 3. ZH. Töltött részecskék mozgása sztatikus elektromos és mágneses terekben.
Alkalmazások
48. hét

Ampere-Maxwell féle gerjesztési törvény. Retardált potenciál.

49. hét Elektromágneses hullámok, hullámegyenlet. Monokromatikus síkhullám és gömbhullám
megoldás, Poynting-vektor.
50. hét

4. ZH. Az energiamegmaradás tétele.
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Minta ZH Elektrodinamika

Név:……………………………………..

1. 20cm oldalélű kocka alakú szigetelő anyagból készült test töltése 4 µC . A töltés a térfogatban
egyenletesen oszlik el. Mekkora az elektromos indukcióvektor divergenciája a kocka
középpontjában?
E) 200000
A) 0,8cm/ µC B) 20 µC /m C) 5 ⋅10−4 C / m3 D) 2000 m3/C
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2. Egy vékony falú zárt, belül üres fémgömb átellenes pontjaira kívülről elektródák segítségével
feszültséget kapcsolunk, a pozitív pólus a jobb oldalon van. A gömbhéj belsejében, a
középpontban kicsiny (az ábrán torzítva nagynak rajzolt) dipólus van, a pozitív pólus felül van, a
negatív alatta. Mi történik a dipólussal?
A) jobbra gyorsul
B) balra gyorsul
C) semmilyen mozgást nem végez
D) óramutató járásával megegyező irányban kezd elfordulni
E) óramutató járásával ellentétes irányban kezd elfordulni

+
U
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3. Egy ponttöltés elektrosztatikus mezőben halad, más testtel vagy mezővel nincs kölcsönhatásban.
Az 1. pontban a sebessége ugyanolyan nagyságú, mint a 2. pontban. Ekkor mindenképp igaz, hogy
A) Az 1. és a 2. pontban ugyanakkora a térerősség.
B) Az 1. és a 2. pont azonos potenciálon van.
C) Az 1. és a 2. pont különböző ekvipotenciális felületen van.
D) Az 1. és a 2. pont közötti út végig egy ekvipotenciális felületen volt.
E) Az 1. és a 2. pont közötti út mentén a térerősség végig nulla.
F) Az 1. és a 2. pont közötti út mentén a térerősség végig merőleges a haladási irányra.
G) Az 1. és a 2. pont közötti egyenes szakaszon a potenciál végig nulla.
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3. Hidrogén-fluorid molekulákból álló anyagban mikor a legnagyobb a P polarizáció-vektor?
A) ha az elektromos térerősség nagy és a hőmérséklet nagy
B) ha az elektromos térerősség kicsi és a hőmérséklet nagy
C) ha az elektromos térerősség nagy és a hőmérséklet kicsi
D) ha az elektromos térerősség kicsi és a hőmérséklet kicsi

E) a P független a térerősségtől és a hőmérséklettől
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Megoldások

divD
= ρ= Q / V tehát C)
1. Gauss-törvény felhasználásával:

2. Mivel a jobb és baloldali elektróda nem azonos potenciálon van, közöttük a térerősség nem
nulla,hanem balra mutat, de a szimmetria miatt a két töltés helyén megegyezik, ezért a dipólusra
forgatónyomaték hat: E) a helyes válasz.
3. Az 1. és 2. pontok között a mező által végzett munka nulla, mivel a mozgási energiák megegyeznek.
A mező munkája egyenlő a potenciális energiák különbségével, tehát a potenciál a két pontban azonos.
Bármely köztes pont potenciálja tetszőleges lehet, csak a végpontok számítanak. A térerősségnek sem
kell feltétlenül nullának lennie mindenhol, amennyiben az összes munka nullát ad, tehát B)
4. Az elektromos térerősség rendezni akarja a dipólusokat növelve a polarizációt, a hőmozgás viszont
a rendezettséget gátolja. Ezért C).

1. Elektrodinamika Minta vizsga

Név:……………………………………..

1. A kontinuitási egyenlet differenciális és integrális alakja. Töltésmegmaradás, Kirchhoff
csomóponti törvénye. (15 pont)
2. Mágneses skalárpotenciál. Mágneses körök, soros és párhuzamos kapcsolás. (15 pont)
3. Homogén mágneses térbe egy protont, egy elektront és egy neutront lövünk be a térre merőleges,
egyforma sebességgel. Melyik mozog kisebb sugarú körpályán?
A) az elektron B) a proton C) a neutron D) egyforma lesz a sugár
E) a mozgás mindhárom esetben egyenes vonalú marad
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4. Az alábbiak közül melyik jelenséget írja le az a Maxwell-egyenlet, amelynek jobboldala
d 
− ∫ BdA ?
dt F
A) fésülködés után a hajunk szétáll, mert hajszálak taszítják egymást
B) a kiskörei vízerőműben áramot generálnak
C) a izzólámpán áthaladó áram hőt fejleszt és ezért a lámpa világít
D) kondenzátort ellenálláson keresztül kisütve az áram exponenciálisan csökken
E) Két rúdmágnes északi pólusa taszítja egymást.
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5. Elektrosztatikus potenciál U=ax2+by2 módon függ a helykoordinátáktól, a=3V/m2, b=2V/m2..
Mekkora és milyen irányú az elektromos térerősség az origóban és az (1, 2) pontban. Milyen alakúak
az ekvipotenciális felületek? (12 pont)

1. és 2.: Lásd jegyzet
3. A töltésekre a Lorentz-erő hat, ami a töltéssel arányos, tehát a neutron pályája egyenes marad.
v2
m
Körmozgásra: F = m , azaz R = v 2 , vagyis a sugár arányos m/q-val. A protonnak nagyobb a
R
F
tömege, mint az elektronnak, miközben töltésük nagysága megegyezik, tehát az elektron mozog a
legkisebb sugarú körpályán: a helyes válasz az A).
4. A kifejezés a mágneses indukciófluxus idő szerinti deriválja. A Faraday-törvény szerint ez egy
elektromotoros erőt indukál, melynek hatására egy zárt körben áram folyik: B)
5. A térerősség a potenciál negatív gradiense. Ebből E=(-6,-8,0) [V/m]. Az ekvipotenciális felületek
ellipszis alakúak.

