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I. Általános adatok a tantárgyról

A tantárgy elnevezése: Elektromosság és Mágnességtan
Kód: FFH0010, FIH0010, FMH0010, FTH0010
Kreditszám: 8
Hely: Az órarend szerint
Időpont: Az órarend adott a kar weboldalán: http://phys.ubbcluj.ro/

II. Oktató

Név: prof. Dr. Darabont Alexandru
Kontakt: daal@phys.ubbcluj.ro
Fogadóórák: péntek 12 – 14 óra

III. A tantárgy részletes leírása

Célkitűzések: Az előadások a legfontosabb elektromos és mágneses jelenségeket, valamint az ezeket leíró törvényeket tárgyalják. Ezek: az elektromos töltés, ennek a megmaradása és kvantáltsága, az elektrosztatikus tér és ennek jellemzői, az eletromos áram, elektromos hálózatok, az elektromos áram mágneses tere és jellemzői, az eletromágneses indukció, a váltakozó áram és törvéyei, az elektromágneses tér, a Maxwell egyenletek, az anyag mágneses térben.
Az előadások látogatása és az anyag elsajátítása lehetőséget ad nemcsak az elekromágneses jelenségek törvényeinek a megértésére, hanem más jelenségek megértéséhez is, amelyeket pl. az optika, atomfizika, stb. tárgyal. Megtanít kezelni különböző mérőkészülékeket, megoldani különböző elektromos és mágneses jelenségekkel kapcsolatos feladatokat és megtanítja a diákot arra, hogy elképzeljen és megvalósítson különböző fizikai kísérleteket.
Módszerek: Az előadáson tárgyalt témákat elsősorban ismeretek közlésével továbbítjuk, valamint vetítések, szemléltető anyag használatával és kísérletek bemutatásával. A szemináriumokon feladatok megoldásával rögzítjük az előadásokon ismertetett fogalmakat. A laboratóriumi gyakorlatokon sajátítják el a diákok a különböző készülékek használatát, a kísérleti adatok feldolgozását és értelmezését.

IV. Könyvészet

	Darabont S., Jakab K., Vörös A.: Elektromosságtan I, 1999, Erdélyi Tankönyvtanács (egyetemi jegyzet)

Darabont S.: Elektromosságtan és Magnességtan II, 2003 Erdélyi Tankönyvtanács (egyetemi jegyzet)
Budó Á.: Kísérleti Fizika, 2.köt., Budapest, 1988 Tankönyvkiadó
Tutovan V., Electricitate si magnetism I, ed. Technica Bucuresti, 1985
Tutovan V., Electricitate si magnetism II, ed. Technica Bucuresti, 1985
Danciulescu C., Electricitate si magnetism, ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1995



V. Szemléltető anyagok

A Fizika Kar elektrmosságtan és mágnességtan laboratóriumaiban jelenleg létező készülékek, vetítőgépek és számítógépek.

VI. Az előadások tematikája

Hetek
A tárgyalt téma
Könyvészet
1
Alapjelenségek, alapfogalmak. Egy vektor divergenciája és rotációja.
[1] 8 – 18
[3] 15 – 20
2
Az elektrosztatikus tér és jellemzői, Gauss törvény.
[1] 19 – 40
[6] 5 – 14
3
Az elektromos kapacitás, kondenzátor. Elektromos tér energiája.
[1] 60 – 78
[3] 36 – 42
[6] 19 – 25
4
Az elektromos tér szigetelőkben. Az elektromos polarizáció és elektromos dipólus.
[1] 41 – 60, 83 – 104
[3] 50 – 67
[4] 86 – 98
5
Az elektromos áram. Ohm törvényei.
[1] 181 – 212
[3] 88 – 102
[4] 152 – 159
6
Elektromos háózatok. Kirchhoff törvényei.
[1] 213 – 238
[3] 102 – 109
[4] 180 – 186
7
Az elektromos áram mágneses tere és jellemzői.
[2] 300 – 330
[3] 126 – 142
8
Az elekromágneses indukció. Faraday törvényei.
[2] 339 – 354
[3] 228 – 243
[5] 3 – 39
9
A váltakozó áram és jellemzői.
[2] 370 – 381
[3] 265 – 275
10
A váltakozó áram ábrázolása. A komplex számok alkalmazása a váltakozó áram tárgyalásában.
[2] 381 – 399
11
Az elektromos és mágneses dipólus közötti párhuzam.
[2] 326 – 328
12
Az elektromágneses tér. A Maxwell egyenletek.
[2] 413 – 431
[3] 328 – 344
[5] 235 – 261
13
Anyag a mágneses térben. Pálya- és spinmágnesség.
[2] 437 – 443
14
Dia-, para- és ferromágnesség.
[2] 443 – 461

VII. Értékelési mód
Évközbeni ellenőrzés........................................30%
Tesztek szemináriumokon ….......................... 15%
Laboratóriumi gyakorlatok …......................... 10%
Írásbeli és szóbeli vizsga …............................ 45%

VIII. Szervezési kérdések, sajátos helyzetek kezelése

	Az előadásokon a részvétel fakultatív.

	A vizsgán való részvételhez el kell végezni minden laborgyakorlatot és jelen kell lenni a szemináriumok 3/4 részén.

	A laborgyakorlatok bepótolhatók a gyakorlatvezetővel egyeztetve. Egyes esetekben a gyakorlatok pótolhatók más csoportokkal.

	A különböző vizsgai kihágásokat, ezek súlyosságuk függvényében kell kezelni: kitiltás a vizsgáról, vagy a kari tanács határozata szerint.


IX. Szabadon választható könyvészet

	http://www.falstad.com/mathphysics.html

	http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/physics/index.html


