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MŰSZAKI FIZIKA 

2. segédanyag a zárthelyire készüléshez – Folyadékok mechanikája és Elektrodinamika rész 

(Mechatronikai mérnök szak, M.Sc., esti tagozat) 

Dr. Rácz Ervin, Ph.D. 

egyetemi docens 

 

FOLYADÉKOK MECHANIKÁJA: 

1) Alapösszefüggések, definíciók, tételek, formulák megtanulásához: 

http://fizika.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1122562 

http://fizika.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1122742 

 

2) Áramvonal, áramcső: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ramvonal 

 

3) Pályagörbe: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lya_%28fizika%29 

 

4) Folyadékok és gázok jellemzése, Pascal-törvénye: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pascal_t%C3%B6rv%C3%A9nye 

 

5) Ideális folyadékok áramlása, Euler-egyenletek: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29 

(angol nyelvű oldal) 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://en.wikipedia.org/w

iki/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29 

(magyar oldal, Google fordítóval) 

 

6) Ideális folyadékok áramlása, Kontinuitási egyenlet: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinuit%C3%A1si_egyenlet 

 

7) Ideális folyadékok áramlása, Bernoulli-egyenlet: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_t%C3%B6rv%C3%A9nye 

 

8) Súrlódó folyadékok, Navier – Stokes-egyenletek: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Navier%E2%80%93Stokes-egyenletek 

 

9) Lamináris áramlás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lamin%C3%A1ris_%C3%A1raml%C3%A1s 

 

10) Turbulens áramlás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Turbulencia 

 

11) Viszkozitás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Viszkozit%C3%A1s 

 

http://fizika.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1122562
http://fizika.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1122742
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ramvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lya_%28fizika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pascal_t%C3%B6rv%C3%A9nye
http://en.wikipedia.org/wiki/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinuit%C3%A1si_egyenlet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_t%C3%B6rv%C3%A9nye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Navier%E2%80%93Stokes-egyenletek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lamin%C3%A1ris_%C3%A1raml%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Turbulencia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Viszkozit%C3%A1s


2 
 

12) Hidraulika: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidraulika 

 

13) Réteges áramlás csövekben, Hagen – Poiseuille-törvény: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen%E2%80%93Poiseuille_equation 

(angol nyelvű oldal) 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://en.wikipedia.org/w

iki/Hagen%25E2%2580%2593Poiseuille_equation 

(magyar fordításban, Google fordítóval) 

 

14) Csővezetékekben fellépő tranziens jelenségek (csővezetékek lassú és gyors zárása): 

http://www.ontozesmuzeum.hu/7.%20ViZGAZD%20Hirtelen%20zaras.pdf  

 

A megfelelő folyadékmechanika fejezetek tanulásához felhasználható még az alábbi BME 

Áramlástani Tanszéke által jegyzett jegyzet is, ami innen letölthető: 

http://www.ara.bme.hu/oktatas/letolt/artolmw97.doc 

 

ELEKTRODINAMIKA I. 

1) Elektromos töltés: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_t%C3%B6lt%C3%A9s  

 

2) Elektromos töltéssűrűség: 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/ToltSuru.htm  

 

3) Elektromos áramerősség: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_%C3%A1ram  

 

4) Elektromos áramsűrűség: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rams%C5%B1r%C5%B1s%C3%A9g  

 

5) Lorentz-féle erőtörvény: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lorentz-t%C3%B6rv%C3%A9ny  

 

6) Gauss-törvény: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gauss-t%C3%B6rv%C3%A9ny  

 

7) Ampére-féle gerjesztési törvény: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re-t%C3%B6rv%C3%A9ny  

 

8) Faraday-féle indukciós törvény: 

Az elektromos mező zárt görbe menti integrálja, azaz cirkulációja, egyenlő a görbe által 

határolt felületre vett indukció fluxus idő szerinti deriváltjának ellentettjével. A 𝑔 görbe 

irányítása az ℱ felület normálisával jobbcsavart alkot. A – jel a Lenz-féle törvényt fejezi ki. 

∮ �̅�𝑑�̅� = −
𝑑

𝑑𝑡
∫ �̅� ∙ �̅�𝑑𝑓

ℱ𝑔
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9) Integrális és differenciális Maxwell-egyenletek (2 × 4 = 8 db. egyenlet, 4 egyenlet az integrális 

alakra, 4 egyenlet a differenciális alakra): 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-egyenletek   

 

10) Kontinuitási-egyenlet az elektrodinamikában: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinuit%C3%A1si_egyenlet  (csak az elektrodinamika 

szerinti egyenlet kell) 

 

ELEKTRODINAMIKA II.: 

Az előadáson elhangzott tananyag. (Vonatkoztatási rendszer kérdése a mechanikában és az 

elektrodinamikában; a Minkowski-tér alapfogalmai) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-egyenletek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinuit%C3%A1si_egyenlet

