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tudományfilozófia

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)

–Ampère

• áramok közötti erőhatások

• alapfogalmak

–Faraday

• elektromos áramok és mágneses tér 
kapcsolata forgómozgások esetén

személy

André-Marie Ampère (1775-1836)
• csodagyerek

–13 évesen: Enciklopédia abc-rendben

–17 éves korára: Bernoulli, Euler, Lagrange

• tanulmányait apja halálakor megszakítja, 
magántanár

• 1803-tól tanít, játékelméleti könyv

• analitikus geometria, variációszámítás, 
parciális differenciálegyenletek, kémia 
(részecskedefiníciók), a fény 
hullámtermészete személy

• 1820: Ørsted után (1 héten belül) pontos 
és kiterjedt mérések

–két áram által átjárt
drót közötti erőhatás

–az áram és a
mágneses tér erőssége
(Ampère-törvény)

• fogalmak tisztázása:
elektromágnesség, elektrodinamika (és
–sztatika), feszültség, áramerősség

• Az elektrodinamika (1827)

mű

Théorie mathématique des 
phénomènes électro-dynamiques 

uniquement déduite de l'expérience
• az alapkísérlet eredményére hivatkozva 

4 zéró-kísérlet (visszafordított, 
meghajlított vezetőkkel, 2-3 áramkörrel)

• newtoni (Coulomb-féle) erőtörvény az 
elemi áramokra

• az elektromágnes és a szolenoid alapján 
a mágnességet elemi köráramokkal 
értelmezi személy

Michael Faraday (1791-1867)

• vasárnapi iskola

• 13 éves korától könyvkötő-inas

• a Davy-történet

• 1814-5 európai körút 

• 1820-tól kísérleti vizsgálatok döntően az 
elektromosság területén 

• a mágnesség: örvénylés

–higanyban szabadon mozgó vezető 
körforgása
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személy

• kémiai felfedezések

• 1831-54 elektromos kísérletsorozat 
eredményei a Royal Societyben és a 
Philosophical Transactionsban 

• 1831 indukció

• Az elektromosság kísérleti vizsgálata
(1839-55)

• 1843 az elektromos töltés megmaradása

• 1845 a fény polarizációs síkjának 
elforgatása mágneses térrel

mű

Experimental Researches in
Electricity

• 3340 pont (kísérlet)

• 1. sorozat: az akusztikus indukció 
analógiájára elektromágneses indukció

• 2. sorozat: elektromos generátor és 
elektromotor

mű

• 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 
mágneses térrel

–para- és diamágnesesség

• Az átfogó elmélet kidolgozása

–Maxwell

• axiomatikus elektrodinamikai elmélet

– (1) a Coulomb-erőnek megfelelő elektromos tér 
elektromos töltésből származik
div D = ;

– (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. személy

James Clerk Maxwell (1831-1879)

• 14 évesen cikk az oválisokról és 
mechanikai szerkesztésükről

• 16 éves korától egyetemi tanulmányok 
(matematika, fizika, logika)

• 1854-ben diploma matematikából

• 1855: az erővonal fogalmának 
matematizálása

• 1856-tól fizika professzor

–a Szaturnusz-gyűrű problémájának 
megoldása
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személy

• 1860-tól kísérleti munka is

–színérzékelés

• színtárcsa

• színes fényképezés

–kinetikus gázelmélet

• 1862-ben kiszámítja, hogy az 
elektromágneses tér terjedése ≈ fény 
sebessége → a fény elektromágneses 
jelenség

• 1864 – a Maxwell-egyenletek első 
formája személy

• 1866: Maxwell-Boltzmann eloszlás

–a hő statisztikus molekuláris mozgás

• 1870-től: megtervezi és felépíti a 
Cavendish-laboratóriumot

• Hőelmélet (1871)

• a közelhatás feltételezése

–Fourier/Ohm

–Faraday erővonalai

– fogaskerék-modellek

• Értekezés az elektromosságról és 
mágnességről (1873)

mű

A Treatise on Electricity and 
Magnetism

• bevezetés: fizikai és matematikai alapok

– fizikai mennyiségek

–dimenziók

–mérések

–matematikai ábrázolás (a Laplace-
operátorig)

mű

• elektrosztatika

– története

–korábbi elméletei (folyadék-modellek)

–korszerű kifejtése

–elektrosztatikai eszközök

• elektrokinematika

–az elektromos áram felfedezése

–az Ohm-törvény

–elektrolitikus jelenségek

–vezetési tulajdonságok stb.

mű

• mágnesesség

–elemi mágneses jelenségek

–elméleti megközelítések

–a Föld mágnesessége

mű

• elektromágnesség

–Ørsted, Ampère, Faraday eredményei

–Lagrange-Hamilton formalizmus

–az elmélet 12 egyenlete

–az elmélet újratárgyalása (az energia, 
mértékegységek stb. szempontjából)

–az elmélet alkalmazásai (pl. eszközökre)

–a fény elektromágneses elmélete

–a távolhatást tartalmazó elméletek 
kritikája – az éter


