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I. hét' l. előadás

xÍsÉnr-Brtx: Kísérletek elektroszkóppal. Dörzsöléses elektromosság. Elektromos megosztás.
Tö1tések elhelyezkedése szigetelőkön és vezetőkön' Csúcshatás. Van de Graaff generátor. Elektromos
mező kimutatása ricinusolajban lévő grízszemekkel. Coulomb mérleg.

AZ ELÖADÁS ANYAGA: A CoULoMB ToRVÉNY És Rz elpxrRoMos ERóTÉR:
Elektrosztatikus erők. Vezetők és szigetelők. A Coulomb törvény. Az elektromos erőtér. Az
elektromos dipólus. Folvtonos töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek

T
Íeiezet oldal

xxlv 567-589

XXIV. Fejezet (E||enőrző kérdések)

A01. A Coulomb törvény.
A02. A vezető és szigetelő fogalma.
A03. Az elektromos térerósség definíciója és mértékegysége.
A04. Az elektromos erővonalak definíciója'
A05. Az elektromos dipólus definíciója
A06' Homogén elektromos Í'ér hatása az elektromos dipólusra.

B0l . Elektromos dipólus terének számítása a tér speciális pontjaiban.
B02. Homogén erőtérbe helyezett elektromos dipólus (potenciális) energiája.
B03' Dipólus inhomogén erőtérbe.
B04. Egyenletesen töltéseloszlású, véges hosszú,,vonaltöltés'' tere.
B05. Egyenletes töltéseloszlású gyűnÍ tere (a forgástengely mentén).
806. Egyenletes felületi töltéseloszlású korong tere (a forgástengely mentén).
B07. A térerősség meghatározása egyenletes töltéseloszlású körív centrumában (248.20 feladat).

l. hét. l. svakorlat
l.) Gvakorlat onálló gYakorlásra

24. feiezet: 19.20.26.29. 37.39 7. 9. 15. 23. 27. 3r. 34. 35. 36.
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2.HET IFTZIKAz

2. hét' 2. előadás

AZ ELÖADÁS ANYAGA: GAUSS ToRVÉNYE: Az elektromos fluxus. A Gauss törvény. A Gauss

törvény és az elektromos vezetők.
AZ EiEKTRoMoS P6TENCIAL: Az elektromos potenciál. A potenciál gradiense. Ekvipotenciális
felületek

XXV. Fejezet (E|tenőrző kérdések)

A0l . Az elektromos fluxus (általános) definíciója.
A02. Az elektrosztatika Gauss töffénye.
A03. Ponttöltés terének a meghatározása a Gauss-töryény segítségével.

A04. A vákuum dielektromos á11andójának az SI mértékegysége.

B0l. Egyenletesen töltött gömbfelület terének a meghatározása a Gauss törvény segítségével.

B02. Homogén töltéseloszlású tömör gömb elektromos terének a meghatározása a Gauss törvény

segítségével
B03. Végtelen hosszú egyenletes vonaltöltéS terénck meghatározása a Gauss töruény segítSégével

B04. All;ndó ttltéssűniségű, végtelen hosszú henger terének a meghatározása a Gauss törvény

segítségével
B05. Egyenletesen tö]tött síkf.elület terének a meghatározása a Gauss törvény segítségével

B06. Tetszőleges alakú, töltött vezető elektromos terének jellegzetes tulajdonságai.

B07. Véges vastagságú, iireges, vezető gömbhéj elektrosztatikus tulajdonságai.

XXVI. Fejezet

A01 . Az elektromos potenciál (általános) definíciója.
A02. Az ekvipot€nciális felületek fogalma.
A03. Az erővonalak és az ekvipotenciális felületek kapcsolata-

AO4, Az elektromos potenciál meghatározása ponttöltés esetében.

A05. A ,,csúcshatás'' jelensége

B0l. Az elektrornos potenciál meghatározása egyenletes ttltéseloszlású gyűní forgástengelye mentén.

BO2. Az elektromos potenciál rneghatározása egyenletes felületi töltéseloSzlású korong forgástengely

mentén.
B03. Az elektromos potenciál meghatározása egyenletes töltéseloszlású körív centrumában.

B04. Az elektromos potenciál rneghatározása egyenletesen töltött gömbfelület teÍében.

B05. Az clektromos poten ciá| meghatározátsa homogén töltéseloszlású tömör gömb elektromos

terében.
B06. Az elektromos potenciál meghatározása végtelen hosszú egyenletes vonaltöltés terében.

BO7 . Az elektromos poten ciál meghatározása pontszeíű dipólus esetén.

B08. Az elektromos potenciál meghatározása egyenletesen töltött síkfelület terében.

BO9. Az elektromos potenciál mint a térerősség ,,gradiense''.
Bl0. A,,gradiens'' matematikai alakja Descartes és gömbi koordinátarendszerben.

Bl l. A ,,térion-mikroszkóp'' műktdésének fizikai alapelve.



2. hét' 3. előadás

rÍsÉnr,nrtrc Töltött konden zátor energiája. Erőhatások dielektrikumokban. Leideni palack.

AZ ELÖADÁS AIIYAGA: KoNDENZÁToR És AZ ELEKTRoMos ERoTÉR ENERGIÁJA: A
kapacitás fogalma. Kü'deÍr2áö,rÜ pvsÜü.Ísa. Dielektrikumok. A kondenzátor energiája. Az
elektromos erőtér energiáj a.

feiezet oldal
XXVII 635-649

XXVII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01. A kapacitás fogalma
A02. Egyedülálló gömb kapacitása
A03. A sikkondenzátoÍ kapacit:ísa
A04. A dielektromos állandó fosalma
A05. A kondenzátor energiája

B0l. A hengerkondenzátor kapacitása
B02. A gömbkondenzátor kapacitása
B03. Aétegezett dielektrikumot tartalmazó síkkondenzátor kapacitása (kétféle).
B04. Az elektromos erőtér energiasűnisége.
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3.HÉT / FIZIKA2

3. hét,4. előadás:.
KISERLETEK: Kondenzátor feltöltése és kisütése.

AZ ELoADÁS ANYAGA : AZ ELEKTRoMoS ÁRAM ÉS AZ ELLENÁLLÁS:
0eIö|és:középiskolás tananvag) . Az elektromotoros erő. Az elektromos áramsűniség és az elektromos
áram' Az elektromos vezetőképesség és ellenállás. Az ohm törvénv differenciális alakban. A Joule
törvénv. Az RC-körök (kondenzátor feltöltése és kisütése).

T
feiezet oldal

XXVIII 655-669
XXIX 690-696

XXVIII. Fej ezet (El|enőrző kérdések)

A0l. Az elektromos áramsúniség(vektor) fogalma
A02. Az elektromos áram fogalma
A03. A differenciális ohm törvény
A04. A Joule törvény.

B0l . Az elektromos áramstirűség meghatározása mikroszkopikus adatokkal.
B02. Néhány elektromos eszköz (I,V) karakterisztlkája. (28-7 ábra)
B03. A kritik-us hőmérséklet fogalma szupravezetóknél.

XXIX. Fejezet (E||enőrző kérdések)

A0l. Az egyenáramú áramkörök és a Kirchhoff törvények.
A02. A szuperpozíció elve.
A03. A feszültségmérő műszerek belső ellenállása.
A04. Az árammérő rnűszerek belső ellenállása'

B0l. A Wheatstone .híd
B02. Fesztiltségmérés kompenzációs módszerrel.
B03. Fesztiltségfonások be|ső ellenál|ása és kapocsfeszültsége.
B04. Az I(t) fuggvény kondenzátorok feltöltése (egy R és C) esetén '
B05. Az I(t) fiiggvény kondenzátorok kisütése (egy R és C) esetén.
B0ó. Energiaviszonyok kondenzátor feltöltésekor (29-12 pé|da)'
B07. Találjuk ki a 29.1 l leladathoz taÍl'ozó 29-|8a ábrátt.

3. hét. 2.

2.) Gvakorlat onálló qyakorlásra
25. felezeÍ. 7,12, 18, , l, 5. 10. i5. 16. 19.20.
26. fejezet 9,12, 1,5, t5,17
27 . feiezet: 12.20,36. 3,7, 8, 9, 21,24, 27, 33, 37,41
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4. hét' 5. e|őadás

KÍSÉRLETEK: Mágneses erővonalak kimutatása vasreszelékkel. oersted kísérlet. Mágneses térben
lévő áramjárta keÍetre ható erők. Párhuzamos vezetők mágneses kölcsönhatása. Faraday motor.

AZ ELoADÁs ANYAGA: A MÁGNESES pnorÉn: A rnégq9q9c-9l9l9!. Töltött részecskék
mozgása mágneses erőtérben. A Lorentz.erő. A mágneses térben levő áramvezetőre ható erő.
Aramjárta keretre ható erők, a mágneses dipólus fogalma. }rehrfu+y.megje.gyz&{isa9l).a'-..*'"--._
méItékegységekről

feiezet oldal
XXX 705-'725

XXX. Fejezet (E||enőrző kérdések)

A01. Mágneses térben mozgó ponttöltésre ható (Lorentz) erő'
A02. Homogén mágneses térben síkmozgást végző ponttöltés kinematikai jel1emzői.
A03. A sebességszűrő (-szelektor) működési elve
A04. Mágneses térben lévő áram1árta vezetőre ható erő.
A05. A mágneses dipólus fogalma.
A06' A rnágneses fluxus fogalma

B01. A ciklotron működési elve.
B02. A mágneses dipólusra ható forgatónyomaték.
B03. Mágneses térben lévő mágneses dipólus (potenciális) energiája.
B04. A galvanométer rnűködési elve
B05. A Hall effektus jelensége'
B06. A lineáris ,'tömegspektrométer'' működési elve'

4. hét' ó' előadás

AZ ELÖADÁS ANYAGA: A MÁGNESES ERóTÉR FoRRÁSA: A Biot-Savar1 törvénv. Az
AmDeÍe törvénv.

T
feiezet oldal

xxxl 733- 744

XXXI. Fejezet (E||enőrző kérdések)

A01. A Biot-Savart tÖryény
A02. Az Ampere- törvény
A03. A mágnese tér számítása (igen hosszú) szolenoid belsejében

B0l . Végtelen hosszú, egyenes áramjárta vezető mágneses terének számítása Biot-Savart törvénnyel.
B02. Két párhuzamos (egyenes) vezető között ható erő.



B03. Végtelen hosszú, egyenes áramjárta vezető mágneses terének számítáLsa az AmpeÍe törvény
segítségével.
B04. Toroid mágneses terének a számítása
B05. A vtíkuum mágneses permeabl|iÍása (az SI mértékegység rendszer)
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5. hét' 7. e|őadás

rÍsÉnlnrnx: Faraday-féle ttrvény bemutatása, nyugalmi és mozgási indukció. Lenz törvény
szemléltetése lengő gyűnivel, fémcsőben mozgó nrágnesse1- Transzformátotok. Zené|ő teáskanna.
Elektromos jelek átvitele indukciós csato1ással'

AZ ELÖADÁS ANYAGA : A FARADAY TÖRVÉNY És az nourrIVITÁS:
fieliilés:közéoiskolás tananyae) A Faraday törvény. A mágneses fluxus. A Lenz törvénv. Az
örvényáramok. Az önindukció. A kölcsönös indukció. rranszromrítorok. Az önindukciós tekeros
enerqiáia. RL áramkörök (tekercs bekapcsolása és kikapcsolása).

feiezet oldal
XXXII 749- 768
XXXIV 809-8 t 2

XXXII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A0l ' A mágneses fluxus definíciója és mértékegysége.
A02' A Faraday-féle indukció törvény mágneses térben álló vezető hurok esetén.

(''Nyugalmi indukció'')
A03. A mozgási indukció
A04. A Faraday-féle indukció törvény általános (nyugalmi+mozgási) esetben.
A05. A Faraday-féle indukció törwény (vezető hurok nélküli) legáltalánosabb alakja.
A06. A Lentz törvény
A07 . Az önindukciós együttható definiciója és mértékegysége.
A08' Szolenoid önindukciós együtthatój a.
A10' Az áramerősség ídőbeli változása tekercs ki-, bekapcsolása esetén.
A1 1. A mágneses tér energiasűrűsége

B01. A ktilcsönös induktivitás fogalma és mértékegysége.
B02. Az örvényáram
B03. A soros RL áramkör alapegyenlete(i).
B04. Tekercsben tárolt (mágneses) energia

xxxlv. Fejezet (Ellenőrző kérdések)
A0l . Transzformátor BE/KI feszültség viszonya
A02. Transzformátor BE/KI teljesítmény viszonya
A03. Transzfonnátor BE/KI ellenállása

3-

3.) Gvakorlat onálló gyakorlásra
28. feiezet: 4l 3,4, 16,45,46
29. fejezet 62 34,36, 37 , 42, 63
30. fejezet: 7, 18,51 3, 5, 10, 13,21,34, 45, 46
3l . feiezet: 6,9 3,4, 8, 13, 19
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6. hét. 8. előadás

rÍsÉnr,Brtrc Cseppfolyós nitrogén diamágnessége, cseppfolyós oxigén paramágnessége.
Mágneses hiszterézis. Klasszikus Ising modell szem|éltetése mágnestt.ík rendszerével' Ferromágneses
domének bemutatása
AZ ELÖADÁS ANYAGÁ :AZ ANYAG MÁGNESES TULAJDoNSÁGAI: Az anyagok mágneses
tulajdonságai. A mágneses térerősség és a mágneses indukcióvektor. A mágneses hiszterézis.

T
Íeiezet oldal

XXXI]I 775-78i

xxxIII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01. Kis köráram (mágneses dipólus) mágneses terének (B) erővonal szerkezete.
A02. Inhomogén mágneses térbe helyezett paramágneses anyagra ható erő'
A03. Inhomogén mágneses térbe helyezett diamágneses anyagra ható erő'
A04. A ferromágneses anyagok mágrreseződése
A05. A rnágneses btérerőőség (vektor) fogalma és mértékegysége.
A06. A mágneses permeabilitás és mértékegysége.

B0 1. A paramágnesség mikrofi zikaí magyarázata.
B02. A diamágnesség mikofizikai magyarálzata
B02. A fenomágnesesség mikrofi z1kai magyarázata
B03. A Curie hőmérséklet fogalma
B04. A mágneses hiszterézis
B05.

ó. hét' 9. előadás

xÍsÉnr,BrBrc Allóhullámok Lecher drótpáron. Dipólus antenna sugátzása. Mikrohullámú optika.
Kísérletek rnikrohullámú sütővel.

AZ ELoADÁs ÁNYAGA: ELEKTROMÁGNESES HULLÁMoK (Bevezetés)

fielö|és:középiskolás tananvag): Az eltolási áram. A Maxwell-egyenletek rendszere. Az
elektromágneses hullámok, hullámegyen1et, polarizáció.

819-833
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7.HET /FTZIKA2

7. hét. 10. e|őadás

AZ ELoADÁs ANYAGA :ELEKTRoMÁGNESES HULLAMoK (Folytatás) (ielötés:középiskolás
tananvag) Elektromágneses hullámok keltése. Elektromágneses hullámok enetgiája és impulzusa

an
feiezet oldal

xxxv 833-842

XXXV. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01. Az eltolási áram deÍiníciója
402. Az Ampere-Maxwell egyenlet
A03. A négy Maxwell egyenlet (mint az elektrodinamika axiómarendszere)
A04. Az elektromágneses hullámok hullámegyenlete
A05.Az elektromágneses síkhullám (E,B) szerkezete
A0ó. A vákuumbeli fénysebesség és az E,),po kapcsolata
A07. A Poynting.vektor definíciója és fizikai tartalma
A08. Az elektromágneses hullám energiája és impulzusa közötti kapcsolat.
409.

B0l. Homogén, idóben vá|tozó elektromos mezőben fellépő mágneses tér
B02. Gyorsuló töltéS által keltett elektromágneses hullámok kva|itatív magyaréaata
B02. Az elektromágneses hullámok impulzusrínak fizíkai magyarázata
B03. A sugárnyomás fogalma és fellépésének kvalitatív magyarázata.

. hét" 4.
4.) Gvakorlat onálló gyakorlásra

32. feiezet : 3. 25. 33,35 l,7.8. 15. 17. 18,23, 40,45,46
3 3. feiezet : 4.8 o

34. feiezet : 43 11,12,29,49
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s.HÉT / F|ZIKA2

8. hét' l l. e|őadás

rÍsÉnr,Brnx: Geometriai optikaí kísérletek optikai padon.

AZ ELÖADÁS ANYAGA: GEoMETRIAI oPTIKA (RÖV]D osszenoclale,s1:
Hullámfrontok és fénysugarak. A Huygens.elv. Fpnlörés sík felüIeten. Látszólagos mélység. Teljes
visszaverődés. Fényvezetők, üvegszálak ',sugároptikája'' 

(37B-14 feladat)' Fermat.elv (37C-37
feladat).

T
fei ezet oldal

XXXVI 847-8s0
XXXVII 869-8'77

xxxvl. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01. A hullámfront és a fénysugrír fogalma
A02. A Huygens-elv
403. A Fermat-elv

B0l Folyadékba merülő pontszení test látszólagos mélysége

xxxvll. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A0l. A törésmutató fogalma
A02. A diszpenió fogalma
A03. A Snellius-Descartes tö,rvény
A04. A teljes fényvisszaverődés határszöge

B0l . A fehér fény dlszperuiő1a pizmán, sugátmenet.
B02. A szivárvány kialaklása
B02. Az üvegszál fényvezetésének kvalítatív magyarázata

8. hét' 12. előadás

xÍsÉnr,rrrr: Interferencia laser fénnyel. Fresnel biprizma és Fresnel ttikör. Michelson
interferométer bemutatása. Newton gyűník. Diffrakció bemutatása optikai padon.

AZ ELÖADÁS ANYAGA: FIZIKAI oPTIKA I (AZ INTERFERENCIA): (jelö|és:középiskolás
tananvaq) Kétréses interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. (A
Miche|son-fé|e interferométer rész|etes tárgya|ása kimarad)

an
feiezet oldal

XXXVIII 907-921



1l
xxxvIII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A0l . A minirnurn helyek meghatározása két réses interferencia esetén.
A02. A maximum helyek rneghatározása kót réses interferencia esctén'
A03. A fáziskülönbség kialakulása fénytörő közeg jelenléte esetén
A04. Vékony rétegről visszaverődő fény interferenciája
405.

B0l . Intenzitás eloszlás két rós esetón
B02. Intenzitás eloszlás kvalitatív mesadása többréses interferencia esetén
B02. A Newton gyűrűk
B03.
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9. hét' l3. e|őadás

AZ ELoADÁs AtrIYAGA: FIZIKAI oPTIKA II' (A DIFFRAKCIó;: Elhajlás résen. Elhaj|ás kör
alakú nflláson. Elhajlás rácson (a rács diszperziója és felbontóképessége kimarad) . A röntgen.
diffrakció. a-TÍésnEEéHiffu'áM. Kör ataku nyí|ásgk és akadályok

T
feiezet oldal

XXXIX 927 -944 oldal
XXXIX 947-954

xxxIx. Fejezet (ElIenőrző kérdések)

A0l . A Fresnel-féle diffrakció definíciója
A02. A Fraunhofer-féle diffrakció definíciója
A03 ' Az egy'réses Fraunhofer-elhajlás minimumhelyei
A04. A fázisvektor (fazor) fogalma
A05. Egyetlen rés (Fraunhofer) diffrakciójrínak intenzitás görbéje (rajz).
A0ó. A felbontóképesség Rayleigh-féle kritériuma.
A07. Többréses interferencia fijmaximumainak me ghatározása.
A08. A diszperzió definiciója
A09. A felbontóképesség defi níciója.
A l0. A Bragg.féle szórási feltétel
Al l. A rácssík fogalma
Al2. A hologram készitésének alapvető (vtíZlatos) elrendezése.
Al3. A holografikus kép keletkezésének alapvető (vázlatos) elrendezése.

B0l. A Fresnel zónák fogalma
B02. Az elektrornos térerósség amplitudó (grafikus) meghatározása fazor-összeadás

segítségével (ábra)'
B02. Egyetlen rés Fraunhofer diffrakciójának intenzitáseloszlása (formula).
B03. Köralakú apertura felbontóképessége (minimális felbontási szög meghatározása).
B04. Rács diszperziója
B05. Rács felbontóképessége
B06. A Fresnel.fé|e zóna|emez

9. 5, svakorlat
5.) Gvakorlat oná|ló gyakorlásra

35. feiezet 17.25.37 2.4.8. 13. t5.22
37 . feiezet 13.15. 42 2, ll.J8
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10. hét' 14. e|őadás

rÍsÉnr,nrnx: Polárszőrők. A polarizáció elforgatása. Kettős törés. Fényszóródás bemutatása. Szórt
fény polarizációja. Fesztiltség optika.

AZ ELoADÁs ÁNYAGA: A PoLÁRoS FÉNY: A p9ll!I!zÚÉ. Polarizáció visszaverődéskor és
szóráskor. A kettőstörés. A fázistoló lemezek és a cirkuláris polarizáció. Az optikai aktivitás.
MeÍengiaszínekls.aJ€sziilrsegoptika'

T
Íeiezet oldal

XL 959-972

XL. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A0l . A lineárisan polarizált fény
A02. A dipólantennából érkező sugárzás polarizációja
A03' A polarizálatlan fény
A04. A polárszrírő
A05. Malus törvénye
A06. Brewster törvénye (magyarázó ábráva|)
A07. A fázistoló lemez ..működési elve''.
A08. Az optikai aktivitás fogalma
A09. A folyadékkristály kijelzők (LCD) működési elve
Al0.

B0l . A Ma|us törvény kísérleti igazolása polárszűrő lemezekkel.
B02. A po|'arizá|atlan fény szóródása molekulákon (magyarázó ábra)
B02. A kettőstörés sugármenete és polarizációs állapotai (,,o'' és ,,e'' sugarak)
B03. A )l2-es frízistoló lemez és a fény po|aizációs állapotai

B04. A )'l4.es fázistoló lemez és a fény polarizációs állapotai
B05. A fesztiltség optikai vizsgálatok elve

10. hét' 15. előadás

rÍsÉnr,Brnr: Fényelektromos jelenség. Fényspektrum ana|izá|ás különböző fényforrások esetén.

AZ ELoADÁs ANYAGA: A HoMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS: (elölés:középiskolás tananyag) A
feketetest sugárzásának spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései' Planck elmélet.
A SUGARZAS KVANTUMOS TERMESZETE: A fényelektromos hatás. A Compton-effektus és a
párkeltés. Az elektromágneses sugárzás,,kettőS telmészete''.

T
feiezet oldal

XLII l0l9-1039
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XLII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01' Rajzolja fei, a fekete test f Q',r) speltilis energiasűrűségét megadó ábrát.
A02. Adja meg a Stefan-Boltzmann féle törvényt
A03' Mit neveziink',ultraibo|ya'' katasztrófrínak
A04. Adja meg a harmonikus oszcillátor Planck-féle (energia)kvantá1ási törvényét
A05. Ismertesse a fenyelektromos jelenséget (csak a kísérletet és annak eredménvét!)
A06. Ismertesse a fényelektromos jelenség Einstein -fé|e magyarázatát
A07. Vázolja fel egy fotocella szerkezeti felépítését
,4.08. Ismertesse a Compton effektust
A09. Vázolja fel az (optikai) ,,két réses kísérletet''
A10. Adja meg a kétréses kísérlet ,,fotonos'' trírgyalását

B01. Adja meg a,'feketetest'' fogalmát
B02. Adja meg a Wien-féle eltolódási törvényt
B02. Adja meg a ,,Ray1eigh-Jeans féle sugrírzási törvényt
B03' Adja meg a Planck- féle sugrirzási törvény matematikai alakját
B04. Rajzolja fel a ,'fotoelektromos áram _ alkalmazott feszüItség'' mérési görbét
B05' Adja meg a Compton eltológást megadú formulát
B06. Mit nevezünk,prárkeltésnk''?
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||.HÉT /FIZIKA2

11. hét' 16. előadás

rÍsÉnr,BrErc Interferencia létrehozása elektronokkal.

AZ ELoADÁS ÁNYAGÁ: A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMÉszBTB. Az atornmodeller. a
korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer.kísérlet

T
fei ezet oldal

XLIII 1045-1057

rr' hét. ó.
6.) Gvakorlat onálló gyakorlásra

3 8. feiezet 12"16 3,8, 10, 19,24,32,41
39. feiezet 2,11 1, 4,7, 14,23, 21 ,3r
40. feiezet 3, 13 2,7, 16,27
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72.HET /FIZIKA2

12. hét' 17. előadás

AZ ELoADÁs ANYAGA: A RÉSZECSKÉK HULLÁMTERMESZETE (folÍatáS): A
hullámmechanika. Az alagúteffektus. A határozatlansági elv. A komplementaritási elv

T
fei ezet oldal

XLIII 1058-1071

XLIII. Fejezet (Ellenőrző kérdések)
A01. A Tlroson-féle atommodell
A02. A Rutherford-féle atommodell és hiányosságai
A03. A Bohr.féle atommodell és posztuláhrrnai
A04. A hidrogén atom energia szintjei [eV]-ban kifejezve
A05. A (Bohr-Íéle) ,,korrespondencia elv''
A06. A de-Broglie féle hullámhossz definíciója
A07. A de-Broglie fléle (hidrogén) atom modell
A08' A Davisson-Germer kísérlet és (kvalitatív) ereménye
A09' Az időtől fuggetlen Schrödinger egyenlet (egy dimenzióban)
A10. A hullámfiiggvény Born-féle értelmezése
A1 1. A (1D) dobozba zárt részecske állapotfuggvényeinek grafikus ábrázolása
A12. A (lD) dobozba zárt részecske ,,megtalálási valószínűség-sűrűség..

filggvényeinek grafikus ábrázolása
A13. (lD) Dobozba ziír1 részecske energiaszintjeinek a,'n'' kvantumszámtól
A14. Az alagút effektus jelensége
A l 5. A Heisenberg-féIe batározatlansági összefuggés

B0l . A Rutherford-féle szórási kísérlet és eredménye
B02. A (Bohr-féle) korrespondencia elv érvényessége hidrogén atom esetén
B02. Az á1lapotlliggvény normálása
B03. A (1D) dobozba zárt részecske normált állapotÍiiggvényei
Bo4. Az ,'alagÚt mikroszkóp'' működési elve
B05. A Bohr-féle ,,komplementaritási elv''

l2. hét' l8. e|őadás

rÍsÉnl,nrrrc Franck.Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása).

AZ ELoADÁS ANYAGA : ATOMFIZ]KA: (jelö|és:középiskolás tananyaq) A Schrödinger-féle
hullámegyenlet. A hullámfiiggvény fizikai jelentése. Az elektronspin.

n
feiezet oldal

XLIV t 075- 1083

Tankö
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1.3I1.ÍT lFIZIKA2

13. hét' 19' e|őadás

AZ ELoADÁs ÁNYAGA: AToMFIZIKA (fo|ytatás) :A hidrogén.atom hullámfiiggvényei. A
hidrogénatom kvantumállapotai. l.spinry*ba-es*tet*;. A Pauli.féle kizárási elv és az elemek
periódusos rendszere. A röntgensugarak

XLIV. Fejezet(Ellenőrző kérdések)

A0l . AZ (időfliggetlen) 3D Schrödinger-egyenlet Descartes koordináta rendszerben
A02. A hidrogén atom elektronállapotainak általános (szeparált) matematikai alakja
A03. A (L) perdület nagyságának a kvantá|ási törvénye
A04. A (L) perdület ,,z'' irányú komponensének a kvantálási törvénye
A05. A ( l ) perdület vektor (!) kvantálásának grafikus szemléltetése
A0ó. A Stem-Gerlach kísérlet
A07. Az (S) nelektronspin kvantálási törvénye
A08. A Pauli-féle kizárási elv
A09. Elemek elektronkonfigurácíójának a 'jelölése'' 

(a Paschen-féle ,,szabályos'' esetben)
A10. A röntgen sugarak keletkezésének atom-fizikai magyarázata
A1 1. A LASER- bettiszó jelentése
A12. A Laser mííködés mikro-fizikai alapja

B01. A 
''spin.pálya csatolás'' definícíója és fizikai jelentése

B02. A (J) teljes impulzusmomentum kvantálási törvényei
B02. A spektroszkópiai jelölésrendszer
B03. A hidrogén atom elektronjának az alapállapoti hullámfiiggvénye
B04. A,,populációinverzió'' fogalma
B05. Az ,,optikai rezonátor'' szerepe a laser működésében

1083- 1094

3. 7. pvakorlat
7.) Gvakorlat tnálló gyakorlásra

42. feiezet t0. 15.22 6,7, t2, 17, 19,20,25, 33, 44
43. feiezet: 12.23.28.33 4,8, t1,20,24,2s,27
44. fetezetl. 9.36 7,8, 12,22,24,26
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14. hét' 20. előadás

xÍsÉRr'Brnx: Kontakt potenciál. Seebeck effektus. Peltier effektus. Piezo effektus.
Kísérletek LED.el: energia sávszélesség mérése, hőmérsékletfiiggés. Kísérletek szupravezetőkkel:
lebegtetés, ideális diarnágnesesség kimutatása.

AZ ELoADÁS ANYAGA: SZILARDTEST FIZIKA ALAPFoGALMAI: Szabad elektrongáz
állapotsűnisége. Fermi.Dirac eloszlás ,,képlete'' és kvalitatív értelmezése Energia sávszerkezet és a
félvezetők. Adalékot félvezetők. A ,,pn'' átmenet energiaséu ábrája.

T
feiezet oldal

Nincsen a tankönwben! előadás vázlat

XLTV. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A0l . Az (időfiiggetlen) 3D Schrödinger.egyenlet Descafies koordináta rendszerben
A02. A hidrogén atom elektronállapotainak általános (szeparált) matematikai alakja
A03. A (L) perdtilet nagyságának a kvantálási törvénye
A04. A (L) perdület ,,z'' irányú komponensének a kvantálási töNénye
A05. A ( 

' 
) perdület vektor (!) kvantálásának grafikus szernléltetése

A06. A Stern.Gerlach kísérlet
A07 . Az (S) nelektronspin kvantálási törvénye
A08. A Paulí-féle kizárási elv
A09. Elemek elektronkonfigurációjának a ,jelölése'' (a Paschen-féle ,,szabályos'' esetben)
A10. A röntgen sugarak keletkezésének atom-fizikai magyarázata
Al 1. A LASER- betLiszó jelentése
Al2. A Laser mriködés mikro-fizikai alapja

B0l . A ,,spin.pálya csatolás'' definíciója és fizikai jelentése
B02. A (J) teljes impulzusmomenfum kvantálási törvényei
B02. A spektroszkópiai jelölésrendszer
B03. A hidrogén atom el ektronj án ak az a|apáÍÍapoti hullámfuggvénye
B04. A,,populációinverzió'' fogalma
B05. Az ,,optikai Íezonátor'' szerepe a LASER múködésében
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14. hét, 2|. e|őadás (T A R T A L E Io

AZ ELoADÁs ANYAGA: AToMMAGFIZIKA: Az atommag leírása. Az atommag tömege és
kötési energiája. Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái. Magreakciók. Az
atomenergia jelent<isége (atomerőművek, Paks)' A firziós energiatermelés lehetőségei.

T
feiezet oldal

XLV I 101 I 134 o

XLV. Fejezet (Ellenőrző kérdések)

A01. A stabil atommagok (kvalitatív) ,'proton-neutron diagramja''
A02. A 

''kötési energia'' fogalma
B03. Egy nukleon kötési energiáj ának ábrázo|ása az ,,atomszírl,, fiigvényében.
A04. A ',felezési idő'' fogalma
A05. Az ,,aktivitás'' fogalma és mértékegysége
A06. A ''bomlási állandó'' fogalma és mértékegysége
A07 . Az ,, a -bomlás'' definíciója
A08. A ',/-bomlás'' definíciója
A09. A ,, 7 -bomlás'' definíciója
A10. A ,' B -bom|ás', és az,'antineutrinó''
A11. A ,,spontán maghasadás'' jelensége
AI2. Az atomreak működésének (nukleríris) alapj a
Al3 Az atombomba múködésének (nukleríris) alapja
Al4. A ,'tenyésztő'' reaktorok feladata
A l 5. Az ,.atommagfi;zió.. jelensége
Al6 A 

',f,tziós energiatermelés'' aktuális kérdései (TOKOMAK)
A|7 Amtt az ITER-ről tutlni illik

B01. A pozitív töltések eloszlása az atommagban (szemléltető ábra)
B02. Az ,,a -bomlás'' ma gyaréaata,,alagúteffektussal''
B03. . A ,, p '' részecskék intenzitás eloszlása a kinetikus energia fliggvényében.
B04' A hasadási termékek tömeg szennti száza|ékos eloszlásának kvalitatív diagramja
B05. A,,hatáskeresztmetszet'' fogalma

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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