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A tanítvány-munkatárs kapcsolat mellett Görgey és Redtenbaucher között baráti vi-
szony is kialakult. Görgey tanáránál lakott és ott ismerte meg a család francia
társalkodónojét, Adele Auboint, akit 1848. március 31-én feleségül is vett.

A prágai egyetemen végzett kutatómunkája során a kókuszdió olajáról kimutatta,
hogy a Liebig által felfedezett zsírsavakon kívül kaprin- és laurinsavat is tartalmaz. Meg-
oldotta a zsírsavhomológok elválasztását bárium-sóiknak alkoholban való különbözo
oldékonyságuk alapján. Dolgozatát a bécsi tudományos akadémia folyóirata és Liebig
Annalen címu lap is közölte. Ezáltal neve nemzetközileg ismertté vált. Szeretett volna
hazájában alkotni, képzettségének megfelelo munkahelyhez jutni. Akkoriban üresedett
meg a budapesti Muegyetem kémia tanszékének vezetoi helye, melyet megpályázott.
Helyette Nendtvich Károlyt nevezték ki. A közben kibontakozó forradalmi események
a honvédség szolgálatába állították. Rövid ido alatt kitunt szervezoképességével,
hosiességével és ez gyors elorehaladását biztosította a katonai pályán. A hadászati tu-
dományban ma is példaként említik haditetteit.

Eredményességét saját értékelése szerint a következoképpen foglalta össze:
,,… Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chemiai tanulmányaimnak, a búvárkodás révén

szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm… Chemiai tanulmányaim közben tanultam meg azt,
hogy puszta okoskodásaiban, sot megfigyeléseiben is mily sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság
felol: de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait sikeresen ellenorizni, így a valóság
felismeréséhez biztosan eljutni.’’

A szabadságharc bukása után 17 éves számuzetését Klagenfurtban töltötte. A ma-
gyar társadalom sokáig nem tudta megérteni Görgey szerepét, döntéseit a forradalom
bukásában, és árulónak bélyegezte.

Németh László Az áruló címu drámájában állít emléket Görgey élete e korszakának,
nem osztozva teljesen az áruló minosítésben. A drámában a természettudós logikájával
gondolkozó Görgey a nagyobb katasztrófától akarta megmenteni nemzetét a világosi
fegyverletétellel. Németh László Görgeyvel vállaltatja az áruló szerepet, akivel kimondatja,
hogy ezzel hozzájárul „ a nemzetet szerencsétlenségünkkel gondolkodásra és önismeretre tanítani”

Számuzetése után Visegrádon telepedett meg, kémiával gyakorlatilag nem foglalkozott, de
kora hazai jeles kémikusaival kapcsolatot tartott. Hosszú élete 1916-ban ért véget. Történeti
szerepét sokáig vitatták, talán napjainkban kapta meg a józan megérdemelt értékelést.

Búcsúztatójában Tangl Károly szerint: „… ha személyes szerencséjére a tudományos pályán
maradhat, késobb mint búvár és egyetemi tanár egyikévé lett volna a legkiválóbb szaktudósoknak.”

Irodalom
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III. A ferromágnesség

A ferromágnesség modellezése
Tudjuk, hogy ha állandó mágnesünk közelébe egy vasdarabot helyezünk, erre vonzó

hatást fog kifejteni, és még maga a vasdarab is mágnesezodik. Ezt a vasra különösen
jellemzo tulajdonságot – a ferromágnességet – a nikkelnél, kobaltnál, vagy ezek bizo-
nyos ötvözeteinél is tapasztaljuk. Vajon miért mágnesezodnek a ferromágneses anya-
gok? Miként lehetne ezt elképzelni? Ebben segíthet a mágnestus modell!

Eloször Ampère vetette fel azt a gondolatot, hogy az anyagok mágnességét atomi
szinten kell keresni. Ezért mi az anyag elemi – atomi szintu – kis mágneseit a mágnestus
kazetta egy-egy mágnestujével modellezzük. A négyzetrácsos kazettával a vas és a nikkel
köbös, a hatszögessel pedig a kobalt hexagonális rendszerbeli kristályának síkmetszetét
jelenítjük meg. (2. és 3. kép)

Az írásvetítore helyezett mágnestus kazettától távolítsunk el minden mágnest!
Azonnal feltunhet nekünk a mágnestuk spontán  iránybeállása (13. és 14. kép).

Amint a 14. képen jól látható, a vas
kristályában azonos irányú „elemi mág-
neseket” tartalmazó tartományok jöttek
létre.

A felso plexi lapra könnyen meg-
rajzolhatjuk a mágneses tartományokat
– doméneket – elválasztó vonalakat
(15. rajz). Ezek jelképezik a kristály
egyirányba mágnesezett Weiss-domén-
jeinek határoló felületeit, a Bloch-féle
falakat.

Ezzel kapcsolatban még megjegyezheto:
?  A külso mágneses mezo hiányában az elemi mágnesek egy doménben mindig az

illeto kristály egyik könnyu mágnesezési irányába állnak be. Látható, hogy a négyzet-
hálós modellnél ezek az irányok egymásra merolegesek, a hatszögesnél egymással
120, valamint 240 fokos szöget zárnak be.

?  Mágnestus modellünknél a domének kialakulását a mágnestuk egymásra hatása,
tehát mágneses kölcsönhatás hozza létre! (Ezt, a mágnestuk közelsége miatt, a Föld
gyenge mágneses mezeje nem befolyásolja.)

?  Minden elektron kis mágnesként viselkedik, van saját mágneses dipólusnyomatéka.
Ezért az elektronokat magába foglaló atom is rendelkezhet mágneses mezovel.
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?  Általában a mágneses dipólusnyomatékkal rendelkezo szomszédos atomok, a
mágnestukkel ellentétben, nem képesek egymást doménekbe rendezni. Ennek az oka
a mágneses kölcsönhatás gyengesége és a homozgás mindent összezavaró hatása.

Mégis, mindezek ellenére, a ferromágneses anyagoknál beáll a rendezettség! Ezt egy,
a mágneses kölcsönhatásnál sokkalta erosebb kvantummechanikai erohatás hozza létre. Ez
a ferromágneses anyag atomjai belso-telítetlen héjain található elektronok között hat.

Így megállapíthatjuk, hogy mágnestus modellünk a rendezo erohatás szempontjából
nem valósághu!

A Curie-féle homérséklet modellezése
Egy állandó mágnes közelében fokozatosan melegítsünk fel egy vasdrótot a fehériz-

zásig! Megfigyelhetjük, hogy egy bizonyos homérséklet felett a mágnes vasdrótra kifej-
tett, vonzó hatása megszunik. Ezt a homérsékletet, amely fölött a vas elveszíti ferro-
mágneses tulajdonságát, Curie-féle pontnak nevezzük. Nyilvánvaló, hogy a homérséklet
növelése a termikus mozgást erosíti, ez pedig az anyag doménszekezetét szünteti meg.
(Például a vas esetén tCurie=769 oC.)

Miként lehetne mindezt modellezni? Hogyan tudnánk a mágnestus modellnél a
doménszerkezetet – a homozgáshoz hasonló – valamilyen más zavaró hatással meg-
szüntetni?

Szereljük fel az írásvetítore a Helmholtz-féle tekercspárt és helyezzük belsejébe a
mágnestus kazettát! Ezután tápláljuk a tekercseket, 1-3 Hz közötti, egészen kisfrekven-
ciájú váltakozó árammal. Ezt az egyenáramú áramforrás és a tekercspár közé beiktatott
kézi áramirányváltóval állíthatjuk elo. (Az áram I erosségét az áramforrás és a
polaritásváltó között mérjük, nagyságát egy sorosan kötött csúszóérintkezos ellenállással
állítjuk be.)

Kezdjük kisebb áramerosséggel! Ekkor a mágnestuk csak kismértéku „homozgást”
végeznek, anélkül, hogy ez a „doménszerkezetet” megváltoztatná. Ez után fokozzuk az
áram erosségét! Észrevesszük, hogy ennek, az egyre erosödo, szabálytalanul váltakozó
mágnesezo áramnak, vagyis a növekvo „homérsékletnek” egy bizonyos Ikritikus értéke
fölött megszunnek a „mágneses domének”.

Tehát sikerült a ferromágneses anyag T homérsékletének, egy hasonló hatást kiváltó
fizikai mennyiséget, a váltakozó áram I erosségét megfeleltetni. (Ugyanis bármelyikük
növelése a mágneses rendezettség felbomlásához, vagyis a ferromágnesség megszünte-
téséhez vezet.)

A ferromágneses anyag mágnesezésének modellezése
Mágnestus modellünket használva próbáljuk elképzelni a ferromágneses anyagok

mágnesezodését! Ezért hagyjuk az elobbi kísérlet berendezését változatlanul, és táp-
láljuk a tekercspárt egyenárammal, ne váltogassuk állandóan az áramirányt (16. kép).
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Nulláról indulva, nagyon lassan, folyamatosan,
kezdjük el növelni az áram erosségét! Ezt azért,
hogy a mágnestus rendszer, a „ferromágneses
anyag” egy külso, homogén, egyre erosödo mágne-
ses mezoben legyen. Figyelve a mágnestuket észre-
vehetjük, hogy egyes pillanatokban, a külso
mágnesezo mezo bizonyos erosségei mellett, a
„domének” között hirtelen átalakulások,
átszervezodések történnek. A mágneses mezo irá-
nyába mutató domének kiterjeszkednek a más irá-
nyításúak kárára. A folyamat végén az összes
mágnestu a mágneses mezo irányába fog mutatni,
egyetlen domént alkotván, eljutva ezzel a telítettséghez
(2. és 16. kép).

Hasonlóan, a gyenge mágnesezo mezobe helye-
zett ferromágneses anyagban is – az elemi mágnesek
egyirányba tájolásával – egy sokkalta erosebb eredo
mágneses mezo jön létre, indukálódik. Mágnestus
modellünk viselkedése alapján a vas mágnesezodését
is valahogy így kell elképzelnünk!

A mágnesezési hiszterézisgörbe
Folytassuk kísérletünket! Az áramerosséget

csökkentve lemágnesezzük a „ferromágneses
anyagot”, majd megfordított áramiránnyal, ellen-
tétes irányba, megint a telítettségig mágnesezzük.
Így, újra megcserélve az áramirányt, az átmágne-
sezés tovább folytatható.

Tételezzük fel, hogy a „ferromágneses anyag-

ban” a létrejött mágneses mezo B
?

 indukciója
arányos a külso mezo irányába beállt, valamint a
vele ellentétes irányú mágnestuk számának N?
különbségével.

Jegyezzük le minden doménfal-átrendezo-
désnél a mágnesezo áram I erosségét, valamint a
tuk megszámlálásával N?  értékét és ábrázoljuk a

)(IfN ??  függvényt (17. rajz). Ehhez hasonló
lesz a )(IFB ?  mágnesezési hiszterézisgörbe is.

Megfigyelve a megrajzolt mágnesezési hiszterézisgörbét, állíthatjuk, hogy:
?  A )(IFB ?  mágnesezési görbe hurok alakú,
?  a görbe lépcsos az ugrásszeru doménfal-eltolódások jelensége miatt Barkhausen

hatás –,
?  fellép a telítettség  – szaturáció – jelensége (Bsat.),
?  a mágnesezo mezo megszüntetése után (I=0 -nál) marad egy bizonyos mágnesezett-

ség – remanencia – (Brem.),
?  a ferromágneses anyag teljes lemágnesezését (a B=0 elérését) csak egy ellentétes –

koercitív – mágneses mezovel lehet kikényszeríteni (Ikoer.).
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Megjegyzés:
A mágnestus modell kivetítéséhez lehetoleg muanyag-dobozos írásvetítot has z-
náljunk.

Irodalom
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A Firka 2001-2002. évfolyamának 6. számában közöltünk egy sor aktív oktatási eljá-
rást, amelyek a kritikai gondolkodás stratégiájának a keretében alkalmazhatók. A Firka
2002-2003. évfolyamának számaiban egy sor olyan további eljárást kívánunk bemutatni,
amelyek az aktív és a csoportos oktatást segíthetik elo. Ezek alkalmazása révén várható,
hogy a szakismeretek megszerzésén túl szakmai jártasságok, ún. kompetenciák alakít-
hatók ki a tanulóknál.

IV. A csoportos tanulást elosegíto oktatási eljárások
Golyóscsapágy: A tanulók (12-30 közötti létszámban) páronként, egymással szem-

be ülve foglalnak helyet a körbe elrendezett asztaloknál, golyóscsapágyszeruen. Ezért
aztán a tanulók két köre alakul ki, egy külso és egy belso kör. A tanulóknak egy elore
megadott témáról kell beszámolniuk. Ennek során mindegyikük a gyakorlat céljának
megfeleloen többször beszél, meghallgat és összefoglal. A tanárnak alkalmas informáci-
ós szövegeket kell találnia, eloállítania, vagy magukkal a tanulókkal eloállíttatnia.

Megvalósításmód: A tanulók átolvassák a feladatot, és csendes munkával megírnak
egy dolgozatot. A külso körben elhelyezkedo tanulók a belso körbeli tanulópárjaiknak
számolnak be a megoldásról, példáról stb. A társuk kérdéseket tehet fel. Ezután a belso
kör tanulói összefoglalják egymás között a kijelentések lényegét. A következo lépésben
körforgás következik: a külso kör tanulói két hellyel odébb mozdulnak az óramutató
járásának irányába. Ezúttal a belso körbeliek számolnak be szemben ülo társaiknak a
megbeszélt megoldásaikról, a külso körben ülokön a sor, hogy kérdéseket tegyenek fel a
hallottakkal kapcsolatban. Végül a külso körben ülo tanulók is egybegyulnek és össze-
foglalják a tanultak lényegét. Az ellenorzés során a külsok ismét két hellyel odébb moz-
dulnak az óramutató járásának irányába, bemutatják új partnerüknek a hallottakat, majd
a belsok mutatják be új partnerüknek a hallottakat.

Szakértoi kongresszus: A szakértoi (sokszínu-, vegyes-) csoportban megszerzett
ismereteket a tanulók egy másik (egyszínu) csoport tagjainak származtatják át.

Megvalósításmód:


