
tudományfilozófia

A tudományos megismerés elemei
1. a jelenség(ek) felismerése/tudatosítása/ 

elkülönítése/megfigyelése, a probléma 
felismerése/megfogalmazása

2. a jelenség viszonylag stabil előállítása
3. első vizsgálatok: kvalitatív megfigyelés, 

leírás
4. mérés

a) mérhető mennyiségek azonosítása
b) mérőeszközök kifejlesztése
c) skálák, mértékegységek meghatározása

5. kísérletek
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6. közben folyamatosan: hipotézisek (feltevések), 
elméleti megállapítások, modellek, filozófiai 
ötletek és alkalmazások gyártása/átvétele 
magyarázat illetve kipróbálás céljából

7. közben folyamatosan: a járulékosan felfedezett 
jelenségekre → 1.

8. közben folyamatosan: fogalomalkotás
9. közben folyamatosan: matematizálás
10. átfogó elmélet (törvények) megalkotása 

magyarázat és előrejelzés céljából
11. gyakorlati alkalmazások kiszélesítése
12. átvitel

a) más tudományágakba
b) köztudatba (népszerűsítés), világnézetbe



Az elektromos és mágneses 
jelenségek tudományának 

fejlődése a Maxwell-egyenletekig
• Elektromos és mágneses 

alapjelenségek
– kínaiak (i. e. XXVI. sz. ?)

• mágnes  az irányok megállapítására
– görögök (i. e. 800)

• magnetit (Magnézia - Thesszália)
• borostyán (elektron)

– XII. sz. Kína és a Mediterránum: iránytű



– Petrus Peregrinus [Pierre de Maricourt] 
(1269, 1558)
• Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad 

Sygerum de Foucaucourt, militem, de magnete
– gömb (Föld) alakú mágnes pólusai
– mágnesezés
– mágnesek alkalmazásai (pl. iránytű, örökmozgó)



mű

William Gilbert (1544-1603): De 
Magnete, Magneticisque Corporibus, et 

de Magno Magnete Tellure (1600)
• összesen mintegy 600 mágneses (és 

dörzselektromos) kísérlet
• mágnesvasérc és megmágnesezett vas 

tulajdonságai
– pólusok
– vonzás = taszítás (nincs Peregrinus-féle 

örökmozgó)
– gyógyító hatás (hiánya)

• hő, fokhagyma stb. hatása a mágneses 
vonzásra



mű

• a Föld mint mágnes
– „terella” kísérletek (iránytű magyarázata)

• inklináció (lehajlás)
• deklináció („nem tökéletes terella”)

• az elektromosság és mágnesesség 
különbsége: a közeg szerepe 
– folyadék-modell (humor, effluvium), mint 

mechanikai kép
– elektromos vonzás („vonz mint a borostyán” = 

„elektromos”), erő fogalma
• a földrajzi és mágneses pólusok analógiája

– a mágnesség mozgató lélek → forgás, keringés
– állásfoglalás a Föld forgása mellett



• Az elektromos jelenségek stabil létrehozása
– forgómozgás segítségével

• Otto von Guericke (1602-1686)



• Francis Hau(w)ksbee (1670?-1713)
– folyadékmodell (fluvium)



• Az elektromosság kvalitatív vizsgálata
– Stephen Gray (1666-1736)

• „Ennek megfelelően 1729. július 2-án délelőtt tízkor 
elvégeztünk egy kísérletet. Körülbelül négy lábra a 
galéria végétől volt egy zsinór keresztben, amelynek a 
végeit a galéria két oldalán szögekkel rögzítettük; a 
zsinór középső része selyem volt, a többi a két végén 
spárga. A 80½ láb hosszú vezetéket, amelyre az 
elefántcsont golyót függesztettük, és amely az 
elektromosságot a csőből hozzávezette, ráfektettük a 
keresztben lévő selyemzsinórra, úgyhogy a golyó
körülbelül 9 lábnyira alatta függött. A vezeték másik 
végét egy hurokkal felfüggesztettük az üvegrúdra, a 
rézlemezt pedig a golyó alatt tartottuk egy darab fehér 
papíron; amikor a csövet dörzsöltük, a golyó vonzotta 
a rézlemezt és egy darabig fenn is tartotta.”





– Charles François 
de Cisternay 
DuFay (1698-
1739)
• kétféle 

elektromosság -
kétfolyadék 
(effluvium) 
modell (1733)

– Pieter van 
Musschenbroek
(1692-1761)
• leydeni palack

(1746)



– Benjamin Franklin (1706-1790)
• síkkondenzátor
• villámhárító
• egyfolyadék-modell (±)



• Az elektromosság mérése
– Jean-Antoine Nollet (1700-1770)

• az elektroszkóp
• az elektromosság népszerűsítése



– Charles-Augustine de 
Coulomb (1736-1806)
• Newton+torziós mérleg →

Coulomb-törvény (1777-)
• mágneses pólusok

• Az elektromosság és 
mágnesség matematizálása
– Siméon-Denis Poisson

(1781-1840)
• az elektrosztatikai potenciál 

matematikai elmélete
• magnetosztatika

– George Green (1793-1841)



• Az elektromos áram felfedezése és vizsgálata
– Luigi Galvani (1737-1798)

• állati elektromosság (1780)



– Alessandro Volta (1745-1827)
• Volta-oszlopok (1799)



– William Nicholson (1753-
1815)
• vízbontás (1800)

– Humphry Davy (1778-
1829)
• fémsók bontása (1807)
• a vezetők ellenállása

– Georg Simon Ohm (1789-
1854)
• áramköri törvénye 

– Gustav Robert
Kirchhoff (1824-1887)
• csomóponti törvény (1854)



mű

Ohm: Die galvanische Kette, 
mathematisch bearbeitet (1827)

• matematikai alapok
• Fourier hővezetési elmélete nyomán

– az elektromosság közelhatás
– a test belsejében a szomszédos (érintkező) 

részecskék között terjed
– az elektromos erők különbségével arányosan



mű

• a teljes áramkörre: „Egy elektromos 
áramkörben az áram nagysága egyenesen 
arányos az összes feszültség összegével és 
fordítottan az áramkör teljes redukált 
hosszával.”

• további törvények (pl. Coulomb)
• lehetővé válik a kívánalmaknak megfelelő

áramkörök létrehozása, a  telepek 
teljesítményének növelése, az áramköri 
elemek cseréje stb. → a technikai 
alkalmazások fejlesztése
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Romantikus közjáték a 
mechanikai paradigmában

• a romantikus természetfilozófia
– Friedrich Schelling (1775-1854)

• a természeti hatások egyetlen alapelv 
megnyilvánulásai (1799-ig)

– a fizikai erők/kölcsönhatások egységének 
kutatása máig



• Az elektromos és mágneses 
jelenségek közötti kapcsolat
– Hans Christian Ørsted (1777-1851)

• az elektromos áram és a
mágnesség kapcsolata
(1820)

– André-Marie Ampère
(1775-1836)
• áramok közötti erőhatások
• alapfogalmak

– Michael Faraday (1791-1867)
• elektromos áramok és mágneses tér 

kapcsolata forgómozgások esetén



mű

Faraday: Experimental
Researches in Electricity

• 3340 pont (kísérlet)
• 1. sorozat: az akusztikus indukció

analógiájára elektromágneses indukció



mű

• 2. sorozat: elektromos generátor és 
elektromotor

• 3. sorozat: Volta-elem=indukció=generátor=
=termoelem=elektromosság

• 5-7. sorozat: folyadékba vezetett áram
– az elektrolízis alaptörvényei
– elektrokémia

• 9. sorozat: önindukció
• 11. sorozat: a vezetés a felületen történik

– Faraday-kalitka (4 m-es kockába költözött)



mű

• új fogalmak elterjesztése: elektród, anód, 
katód, ion, elektrolit, elektrolízis

• elméleti feltevések (a vasreszelék és 
Schelling nyomán)
– mágneses erővonalak
– közvetítő közeg (mező/tér) az 

elektromosság, mágnesesség, fény számára
• → erős mágnesek alkalmazása

– a fény polarizációs síkjának elforgatása
– para- és diamágnesesség



• Az átfogó elmélet kidolgozása
– James Clerk Maxwell (1831-1879)

• axiomatikus elektrodinamikai elmélet
– (1) a Coulomb-erőnek megfelelő elektromos 

tér elektromos töltésből származik
div D = ρ;

– (2) nincsenek elszigetelt mágneses pólusok, a 
mágnes pólusai között a Coulomb-erő hat
div B = 0;

– (3) változó mágneses terek elektromos 
tereket hoznak létre
rot E = – ∂B/∂t;

– (4) változó elektromos terek és áramok 
mágneses tereket hoznak létre
rot H = ∂D/∂t + J.



• Gyakorlati következmények
– elektromágneses távíró
– elektromos világítás
– az elektromágneses hullámok előállítása 

és alkalmazásai
– az elektromosság szerepe mai életünkben
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