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1. Előkészítés, tantárgyfelvétel, tantárgyi követelmények ismertetése, tantárgy időbeosztásának 
ismertetése, tantárgy irodalomjegyzékének ismertetése, regisztrációs hét 

2. Anyagi pont kinematikája 

A pont helyének megadása. Helyvektor-idő függvény, sebesség és gyorsulás. 
Példák: Ferde hajítás, körmozgás. 

 

3. Anyagi pont dinamikája I 
Inercia rendszer fogalma. Newton törvényei. Erők és erőtörvények. Newton 
törvényeinek alkalmazása feladatokban.   

 

4. Anyagi pont dinamikája II 
Munka és teljesítmény. Munkatétel. Erőterek: Konzervatív, homogén, centrális 
erőterek és kapcsolatuk. Potenciális és mechanikai energia. A mechanikai energia 
megmaradása konzervatív erőrendszer esetén. 

 

5. Elektrosztatika I 

Az elektromos térerősség és fluxusa. A Gauss törvény (Maxwell I. törvénye). 
Helyzeti energia elektrosztatikus térben és meghatározása néhány egyszerű 
esetben.  

 

6. Elektrosztatika II 
Potenciál és feszültség. Kapacitás. Gömb, henger és síkkondenzátor kapacitása. 
Kondenzátorok kapcsolása és energiája. 

 

7. Transzportfolyamatok általános jellemzése 

 Fizikai rendszer, áram és forráserősség fogalma. Mérlegegyenlet. Extenzív és 
intenzív fizikai mennyiségek. Áramok típusai. Vezetési egyenlet állandósult 
állapotban. Vezetési ellenállás fogalma. Vezetési ellenállások kapcsolása.  

 

8. Elektromos töltéstranszport stacionárius állapotban (elektromos egyenáram)  

Az elektromos áram és áramerősség fogalma. Elektromos vezetési egyenlet 
stacionárius állapotban (Ohm törvénye). Ohmikus ellenállás fogalma. Az 
elektromos munka és teljesítmény. Áramforrások jellemzői (elektromotoros erő, 
belső feszültség és ellenállás)  Kirchhoff I és II. törvénye és alkalmazásuk: 
Egyenáramú hálózatok megoldása. 

 

9. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

10. Hőtranszport stacionárius állapotban I: Hővezetés  
A hőáram és áramerősség fogalma. A hővezetés fogalma és mechanizmusa. 
Hővezetési egyenlet stacionárius állapotban. A hővezetés Fourier-féle törvénye. 
Hővezetési ellenállás. Állandósult hőmérséklet eloszlás számítása egydimenziós 
vezetéses hőtranszport esetén.  

 

11. Hőtranszport stacionárius állapotban II: Hőáramlás, hőátadás  
A hőáramlás és hőátadás fogalma, mechanizmusuk. Hőátadás alaptörvénye. 
Hőátadási és hőátbocsátási ellenállás. Hőátbocsátási tényező. Állandósult 
hőmérséklet eloszlás számítása egydimenziós hőtranszport esetén. 
Hősugárzás 

Sugárzási jellemzők, a fekete test fogalma. A sugárzás alaptörvényei (Planck, Wien, 
Stefan-Boltzmann és Kirchhoff törvény). Szürke testek sugárzása.  

 

12. Magnetosztatika 

A mágneses erőtér: Lorentz-féle erőtörvény. A mágneses indukcióvektor és 
fluxusa. Maxwell III. törvénye. A gerjesztési és a Biot-Savart törvény és 
alkalmazásuk a mágneses indukció meghatározására egyszerű esetekben. 
Árammal átjárt vezetőre mágneses térben ható erő. Az erőhatáson alapuló áram- 
és feszültségmérés Deprez-műszerrel. 

 

13. Az időben változó elektromágneses tér 

Elektromágneses indukció: Faraday törvénye. Maxwell II. és IV. törvénye. A 
kölcsönös és önindukció jelensége. A váltóáramú generátor és a transzformátor 

 



elve. 

14. A váltakozó áram 

A váltakozó áram és feszültség fogalma és jellemzői. Ohmos ellenállás, induktivitás 
és kapacitás váltóáramú körökben. Váltóáramú körök jellemzőinek számítása 
komplex számokkal. A váltakozó áram teljesítménye. 

 

15. Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 
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