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Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika minta  2. ZH       NÉV:………………………………….. 
2017. november 22.                                            Neptun kód:.......................................... 

g=10 m/s2; 𝜀𝜀0 = 8.85 · 10−12F/m; 𝜇𝜇0 = 4𝜋𝜋 · 10−7Vs/Am; 𝑐𝑐 = 3 · 108 m/s    Előadó: Márkus / Varga 

 

1. A +𝑄𝑄 és –𝑄𝑄 töltésű párhuzamos síkú, 𝐴𝐴 felületű kondenzátor lemezek egymástól 3𝑑𝑑 
távolságra helyezkednek el. A köztük lévő teret vákuum tölti ki. Készítsen rajzot! 

a) Mekkora az elektromos tér nagysága? (2 pont) 

b) Mekkora az elektromos tér energiasűrűsége? (2 pont) 

Tegyünk be a kondenzátor terébe egy 𝑑𝑑 vastagságú vezető lemezt a kondenzátor lemezeivel 
párhuzamosan, a lemezektől egyaránt 𝑑𝑑 távolságban. Készítsen ábrát! 

c) Számolja ki az egyes intervallumokban az elektromos térerősség és feszültség nagyságát! A 
töltések a kondenzátor lemezein nem változnak. (2 pont) 

 

 

 

 

 

 

2. Egy négyzet alakú vezető keret 𝑣𝑣 sebességgel egyenletes 
mozogl. A t=0 időpillanatban a keret elülső éle homogén 
mágneses tér határához ér az ábra szerinti elrendezésben, 
majd a keret egyenletes sebességgel behatol a mágneses 
térbe. A keret oldalai a hosszúságúak, a vezetőhurok 
ellenállára R. A mágneses indukció vektor nagysága B, 
iránya merőleges a keret síkjára. 

  

a) Határozza meg a keret által határolt terület φ(t) mágneses 
fluxusát az idő függvényében! (2p) 

b) Határozza meg a keretben indukálódó feszültséget, és a keretben induló áram erősségét! 
Rajzolja be az áram irányát! (2p) 

c) Számítsa ki a vezetőhurokban indukált áram teljes munkavégzését a folyamat során! (2p)   
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3. Vákuumban terjedő elektromágneses hullám elektromos térerősség vektora 𝑬𝑬 =
(0,𝐸𝐸0 sin(𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝜔𝜔𝑡𝑡), 0), mágneses indukciója 𝑩𝑩 = (0,0,𝐵𝐵0 sin(𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝜔𝜔𝑡𝑡)).  
Adatok: 𝐸𝐸0 = 30 V/m; 𝜔𝜔 = 6 · 1014 1/s. 

a) Milyen irányban terjed a hullám? (1pont) 
b) Mekkora a 𝐵𝐵0 értéke? (1pont) 
c) Mekkora a hullámszám? (1 pont) 
d) Számolja ki az energiaáram-sűrűség (Poynting-)vektort! (2 pont) 
e) Számolja ki a hullám intenzitását! (1 pont)  
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Kiegészítendő mondatok 

Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat úgy a megfelelő szavakkal, szókapcsolatokkal, 
matematikai kifejezésekkel (skalár-vektor megkülönböztetés), hogy azok a Mérnöki fizika 

tantárgy színvonalának megfelelő, fizikailag helyes állításokat fogalmazzanak meg! (Minden 
mondat 2 pont) 

1. A …………….…………….. két, egymástól adott távolságra elhelyezkedő pontszerű 

töltés közti elektromos kölcsönhatást írja le. 

2. Az elektrosztatikus térben azért definiálható potenciálfüggvény, mert az 
elektrosztatikus tér ………………………………. 
 

3. Feszültségforrásra kötött kondenzátor lemezei közé szigetelőlemez téve a kondenzátor  
töltése ……………………… 
 

4. A 𝒑𝒑 dipólmomentum vektor a ………………. töltés felől a ………………….. töltés 
felé mutat. 
 

5. A differenciális Ohm-törvény matematikai alakja …………………., ahol j az 

áramsűrűség, E az elektromos térerősség, σ pedig a …………………………………… 

 
6. Mágneses térben mozgó elektromos töltésre  …………………-erő hat, amely a 

…………….. matematikai összefüggéssel írható le. 
 

7. Áramjárta tekercs szomszédos menetei …………………………………… egymást. 
 

8. Az indukció törvényében megjelenő negatív előjel a ……………………….-törvényt 
testesíti meg. 
 

9. A diamágneses szuszceptibilitás előjele ……………, nagyságrendje…………………. 
 

10. Az elektromágneses hullámtér adott térfogatában az elektromos és a mágneses tér 
energiája …………………………… 
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Kifejtendő kérdések 

Tömör, lényegre törő, vázlatszerű, fizikailag és matematikailag pontos válaszokat várunk. 
Ha szükséges, rajzoljon magyarázó ábrákat! 

1. Tekintsünk két különböző 𝑅𝑅1 és 𝑅𝑅2 sugarú, egymástól távol lévő vezető gömböt, 
amelyek sugarai között az 𝑅𝑅1 ≪  𝑅𝑅2 reláció áll fenn. Kössük őket össze hosszú vezető 
szállal, majd vigyünk 𝑄𝑄 elektromos töltést a rendszerre! Határozza meg a kialakuló 
felületi töltéssűrűségek viszonyát (2p), és határozza meg, hogy milyen lesz a gömbök 
körül kialakuló elektromos tér (3p)! Milyen jelenség leírásában használjuk ezt a 
modellt (1p)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Írja fel és szövegesen fogalmazza meg az Ampère-törvényt! /Készítsen rajzot! (2p) 
Alkalmazza végtelen hosszú 𝐼𝐼1 áramjárta vezető terének kiszámolására. (2p) Tegyen e vezető 
mellé 𝑎𝑎 távolságban párhuzamosan egy másik árammal átjárt vezetőt. Mekkora erőhatás 
jelenik meg? (2p) 
 

 

 

 


