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TANTÁRGYI ISMERTETŐ 

 

A tantárgy címe (magyarul, angolul) és kódja:  
FIZIKA II / PHYSICS II  SGMFFX07XXN 

Tárgyfelelős: Dr. Seres István egyetemi docens 

Hallgatók: Gépészmérnöki Kar BSc 1. évfolyam gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnök, mechatronika, műszaki menedzser nappali tagozat. 

A tárgy oktatásának célja:  

A Fizika II. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása és a természettudományos szemlélet formálása. A tárgy 
alkalmazáscentrikusan ismerteti az elektrodinamika főbb fejezeteit (elektrosztatika, egyenáram, 
elektromágneses térelmélet, váltóáramú áramkörök), és az Optika fontosabb törvényeit. Az atomfizikai rész 
a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit foglalja össze. A kvantumelektronikai és a félvezető 
eszközök fizikája főként alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre. 

Előtanulmány:   Fizika I. 

Vizsgakövetelmény: kollokvium (3 kredit) 

Tematika: 

A foglalkozások heti 1 órás előadás és heti 2 órás gyakorlat keretében folynak az órarend szerinti helyen és 
időben. 

 Előadás Gyakorlat 

1. – 2. 
hét 

Elektromos töltés. Elektromos megosztás. Coulomb-törvény. Elektrosztatikus 
erőtér. Elektromos térerősség, eltolás vektora (E, D). Elektromos fluxus. Az 
elektrosztatika Gauss törvénye. Feltöltött egyenes vezető és térfogatában 
egyenletesen töltött gömb erőtere. Az elektrosztatika II. alaptörvénye. 
Elektromos potenciál és feszültség. A kapacitás fogalma. Síkkondenzátor 
kapacitása. Kondenzátorok kapcsolása. Dielektrikumok. Feltöltött 
kondenzátor energiája. Az elektromos töltés kvantáltsága. Millikan kísérlet.  

Feladat 
megoldás 

3.-4. 
hét 

Stacioner áramok. Ohm-törvény. Elektromos ellenállások kapcsolása. 
Vezetők, szigetelők, félvezetők. Joule-törvény. Eredő ellenállás 
meghatározása, csillag – delta átalakítás, Egyenáramú hálózatok Kirchhoff-
törvényei. Teljesítményillesztés (Telepből kivehető maximális teljesítmény). 
Kiegyenlített Wheatstone-híd, szenzorillesztő illesztő áramkörök. 

Feladat 
megoldás 

5. – 6. 
hét 

Mágneses pólus, póluserősség. Mágneses megosztás. Mágneses monopólus. 
Mágneses térerősség és indukció (H, B). Mágneses Coulomb törvény. 
Vákuum permeabilitás. Paramágneses-, diamágneses-, ferromágneses 
anyagok. Curie pont. A magnetosztatika két alaptörvénye. Áram mágneses 
tere. Biot-Savart-törvény. Ampére-féle gerjesztési törvény. Hosszú egyenes 
vezető mágneses tere. Tekercs mágneses tere. A mágneses tér 
energiasűrűsége. Mágneses tér erőhatása az árammal átjárt vezetőre. 
Lorentz-féle erőtörvény. Faraday-féle indukciótörvény. Lenz-törvény. 

Feladat 
megoldás 

1. 
labormérés 

  



Neumann-féle indukció törvény. Váltakozó áramú generátor elve. Dinamó 
elv. Kölcsönös- és önindukciós együttható. Transzformátor elve. 

7- 8. 
hét  

Váltakozó áram fogalma. Váltakozó áramú hálózatok számítása komplex 
számokkal. Ampere-féle köráram az atomban. Elektronspin. Impedancia és 
reaktancia fogalma. Komplex impedancia. Soros RLC kör. Az Ohm-törvény 
általánosítása, Csillapítatlan elektromos rezgőkör. Csillapított elektromos 
rezgőkör. Gerjesztett RLC kör. Rezonancia. Thompson képlet.Időben változó 
áramok jellemzői. Középérték. Effektív érték. Effektív teljesítmény. 
Félvezetők. Félvezető dióda. Tranzisztor. Gerjesztési törvény általánosítása. 
Eltolási áram. Maxwell egyenletek integrális formában. Hertz-kísérlet. 

1. zárthelyi  

és 

Feladat 
megoldás 

 Projekthét  

 9- 10. 
hét 

A törésmutató értelmezése a Maxwell elmélet alapján. Elektromágneses 
spektrum. Az elektromos tér energiasűrűsége. Az energia áramlása 
elektromágneses térben. Poynting-vektor. A geometriai optika alapelvei. 
Snellius – Descartes törvény. Relatív és abszolút törésmutató. Totális 
reflexió. Refraktométer. Vékony lencsék, tükrök leképezési törvényei. A 
szem fizikája. A legrövidebb idő Fermat elve. Hullámoptika. Huygens-Fresnel 
elv. A fény, mint transzverzális elektromágneses hullám. Elhajlás rácson és 
résen. Interferencia, polarizáció. Hajszál vastagságának mérése lézerrel 
(hallgatói mérés 

Feladat 
megoldás 

11.  hét A kvantumfizika alapjai. A feketetest sugárzási spektruma. Planck- féle 
sugárzási törvény. Stefan-Boltzman törvény. Wien féle eltolódási törvény. 
Energia kvantáltság. Fényelektromos jelenség. A fotoeffektus Einstein-féle 
értelmezése. Foton energiája. Atommodellek. Bohr-Sommerfeld féle 
atommodell. A fény kettős természete, hullám-korpuszkula dualizmus. 
Anyaghullámok. De Broglie reláció. Hullám-részecske kettősség. Schrödinger 
egyenlet. 

Feladat 
megoldás 

12. hét Az atommag összetétele. Izotóp-, izobár-, izoton-, izomér magok. Radioaktív 
sugárzás      (α, β, γ). Radioaktív bomlási törvény. Felezési idő, bomlási 
állandó. Rutherford kísérlet. Magreakciók. Láncreakció. Az U-235 hasítása. 
Moderátorok. Tömegdefektus. E=mc2. Magfúzió, maghasadás. Radioaktív 
bomlások. Radiokarbonos kormeghatározás. Magreakciók. Kötési energia, 
fajlagos kötési energia fogalma és függése a tömegszámtól. Magfúzió, 
maghasadás, Aktivitás fogalma és egysége (Bq). Az elnyelt, és a biológiai 
dózis fogalma. (Gy, Sv). Természetes háttérsugárzás. Félhalálos dózis 
fogalma és értéke emberre (LD50/30) 

2. 
labormérés 

13. hét A radioaktív sugárzás detektálása. Fotoemulziós detektor, Geiger-Müller féle 
számláló, szcintillációs detektor. Atomerőművek. A VVER-440-es reaktor fő 
jellemzői és szabályozása.. A modern fizika aktuális kérdései. (Sötét anyag, 
energia) Kölcsönhatások a fizikában (gravitációs, elektromágneses, 
magerők, gyenge kölcsönhatás). A Nagy Bumm. Vöröseltolódás. Hubble 
konstans. Az éter kimutatására irányuló Michelson-Morley kísérlet. A 
speciális relativitáselmélet főbb eredményei. Lorentz transzformáció. Az 
általános relativításelmélet alapgondolata. Az éter. Környezetszennyezés és 
megújuló energiaforrások. (geotermikus-, szél-, víz, napenergia, biomassza). 
Szoláris konstans. Üvegházhatás. 

2. zárthelyi 

 2. projekthét pót zh. 
pótmérés 

 



Ajánlott szakirodalom: 

Az előadás anyagának elektronikus változata, amely a Tanszék honlapján (fft.szie.hu) megtalálható 

Budó Ágoston: Kísérleti Fizika II-III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978 

Holics L.: Fizika 1, 2 Műszaki kiadó Budapest, 1997 

Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó Bp. 2011 

Követelmények: 

A tantárgy pontértéke: 100 pont, amelyből a félév során 40, a vizsgán 60 pont érhető el. 

A félév végén a tantárgyból vizsga van. 

A félév elismerésének (aláírás) feltételei: 

- 2 db zárthelyi dolgozat megírása legalább negyven százalékos (legalább 5 pont/zh) teljesítési szinttel  

- 2 db laboratóriumi mérés elvégzése és a mérésekről készített értékelhető jegyzőkönyvek beadása  

A szerezhető pontok  

2 db zárthelyi dolgozat 2 x 12 = 24 pont 

10 db házi feladat 10 x 1 = 10 pont 

2 db labormérés 2  x  3 =   6 pont 

Félév végi vizsga: 60 pont 

Összesen: 100 pont 

A megszerzett pontok és az érvényes a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján az érdemjegyek az 
alábbiak: 

Összes pontszám Érdemjegy 

86 - 100 pont Jeles 

76 - 85 pont Jó 

61 - 75 pont Közepes 

51 - 60 pont Elégséges 

 0 - 50 pont Elégtelen 

A vizsga szóbeli, a vizsga időpontjai a szorgalmi időszak 13. hetében kerülnek kihirdetésre mind az 
előadásokon, mind a Neptun rendszerben. A vizsgára való jelentkezés a Neptun rendszerben kötelező! 

A nem részletezett kérdésekre (pl. hiányzás, pótlás, stb.) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat érvényes. 

 
Dr. Seres István 

egyetemi docens 
tárgyelőadó 


