
Elektrodinamika előadás Patkós Andrással 

• Mind az első, mind a második negyedévből található másik, kézzel írt jegyzet Kónya Gábortól. 

• Az első negyedév 3-ig tételéig van gépelt jegyzet is. 

• Alábbiakban egy kézzel írt jegyzetet találtok indexelve. Az első negyedéves rész az órai anyagot követi 
nyomon, a második része a jegyzetnek inkább a szóbeli tételkidolgozásra megy rá.

Tematika (első negyedév) 

1. Az elektrodinamika hullámegyenletei. 
A megoldás Green-függvényes eljárással. 
Avanzsált és retardált potenciálok. 

2. Megmaradási tételek elektro-mechanikai 
rendszerekre. Dielektromos közeg 
elektrosztatikai energiája. 

3. Az elektrosztatika peremérték feladata és 
a megoldás egyértelműsége Neumann- és 
Dirichlet feladatokra. A Laplace egyenlet 
megoldása a változók szétválasztása 
módszerével. A gömbi szimmetriájú 
Green-függvény konstrukciója és az 
elektrosztatikus potenciál multipólus 
sorfejtése. 

4. Polarizálható közegek elektrosztatikája. A 
polarizáció-sűrűség és az elektromos 
eltolás vektora. A polarizálhatóság elemi 
modelljei. A molekuláris polarizálhatóság 
önkonzisztens elmélete, a Clausius-
Mosotti összefüggés. 

5. Magnetosztatika. Mágnesezhetőség. 
Ferromágnesség és hiszterézis. Az 
elektromágneses indukció. A 
magnetosztatikus energia mágnesezhető 
közegre. Szupravezetők 
magnetosztatikája. 

6. Kvázistacionárius közelítés. Harmonikus 
változású terek. Frekvenciafüggő 
polarizálhatóság. Kauzalitás és a Kramers-
Kronig reláció. Áramköri egyenletek 
elektrodinamikai megalapozása 
(impedancia, ön- és kölcsönös indukció, 
kapacitás). Skin-hatás és behatolási 
mélység. 

Szóbeli vizsga tételei (második negyedév) 

7. Az elektromágneses síkhullámok 
tulajdonságai. Diszperzió. Hullámcsomag, 
fázis- és csoportsebesség. Hullámtörés és 
visszaverődés. Fresnel képletei. 
Abszorpció véges vezetőképességű 
közegben. 

8. Elhajlás akadályokon skalár hullámokra. 
Kirchhoff integrál előállítása és Rayleigh 
javítása. Alkalmazása sík ernyő esetére. A 
Fresnel és Fraunhofer határesetek. 

9. Hullámterjedés hengerszimmetrikus 
korlátozott tartományban. A téglalap 
keresztmetszetű eset részletes számítása. 

10. Az elektromágneses sugárzás keletkezése. 
A sugárzási tér multipólus sorfejtése. Az 
elektromos dipólus sugárzás 
tulajdonságai és teljesítménye. 

11. Töltött részecske mozgása előírt pályán. A 
pillanatnyi sugárzási tér és teljesítménye. 

12. Az egyenesvonalú egyenletes mozgást 
végző töltés ekvipotenciális felületeinek 
dilatációja. Cserenkov sugárzás. 

13. Az elektromágneses sugárzás szóródása 
töltött részecskerendszeren. Thomson 
szórás. 

14. A sugárzási visszahatás a töltött részecske 
mozgására. A mozgásegyenlet időbeli 
nem-lokalitás és a kauzalitás sérülésének 
paradoxonja. A természetes 
vonalszélesség klasszikus elmélete. 

15. Az Abraham-Lorenz elektron modell. 

http://fizweb.extra.hu/eldin%2Crelat/eldin%20emelt/eldin_KonyaGjegyzet_1.negyedev.pdf
http://fizweb.extra.hu/eldin%2Crelat/eldin%20emelt/eldin_KonyaGjegyzet_2.negyedev.pdf
http://fizweb.extra.hu/eldin%2Crelat/eldin%20emelt/eldin_SinkoviczPjegyzet_1.negyedev-hianyos.pdf
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