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for(InicializálóKifejezés; Kifejezés1; Kifejezés2)
utasítás komplex for-ciklust biztosít. Az összes kifejezés opcionális, csak a ;-ket
kell kitenni. Ilyen értelemben végtelen ciklus szervezhetõ a for(;;) utasítással.

A kifejezésekben a , operátor is használható. Az InicializálóKifejezés  a
ciklusszámláló értékét inicializálja. A Kifejezés1 megállási feltételt biztosít, a
Kifejezés2 pedig egyéb mûveletek (pl. ciklusváltozó növelése, stb.) elvégzésére
hivatott.

e.) hivatkozás

A hivatkozás utasítás bonyolultabb adatszerkezetek mezõire, metódusaira való
hivatkozást egyszerûsíti le. Pascalban ezt a with rekord|objektum do
utasítás; jelképezi és a rekord.mezõ illetve az objektum.mezõ,
objektum.metódus hivatkozásokat oldja fel.
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Kivetíthetõ
mágnestûs modell

II. rész

II. A mágneses mezõ szerkezetének tanulmányozása

A tér egy adott pontjában a mágneses mezõ jelenlétére hatásai alapján
következtethetünk. Ezek:

− hat az adott ponton áthaladó, mozgó elektromos töltésre – Lorentz erõ
− elforgatja a beléje helyezett mágneses dipólust, vagyis az áram által átjárt tekercsre,

valamint a mágnestûre, forgatónyomatékot fejt ki.
Helyezzük a mágnestûket tartalmazó kazettát elég erõs, állandó  mágneses mezõbe!

Tapasztaljuk, hogy a mágnestûk beállnak egy, a mezõ által kijelölt irányba. Ezért magától
kínálkozik a lehetõség, hogy a mágneses mezõt, a tér minden pontjában, a mágnestûk
irányába mutató irányított mennyiséggel – az úgynevezett mágneses indukció vektorral (B

r
) –

jellemezzük.

Játszadozás mágnesekkel

Elõször is, szükségünk lesz néhány erõs, állandó mágnesre: egy rúdmágnesre és két
egyforma korong-alakú mágnesre. Tegyük írásvetítõre a mágnestûs kazettát, majd erre
helyezzük el a – vizsgálandó mágneses mezõt létrehozó – mágnest!

Íme néhány mágneses mezõ mágnestû-elrendezõdési képe, azaz mágneses spektruma:
− A 6. képen a rúdmágnes mágneses

mezejének spektrumát láthatjuk. A
rúdon kívüli térben az északi saroktól
elindulva, és a mágnestûk irányát
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követve, eljutunk a déli pólushoz.
Ezeket a képzeletbeli „utakat”
mágneses erõvonalaknak nevezzük.
Irányuk a mágnestûk jelezte É�D
irány. A kazetta felsõ lapjára akár meg
is rajzolhatunk néhányat (dermatográf
ceruzával).

− Következzen a korong-alakú mágnes.
Elõször állítsuk az oldalára (7. kép)! Láthatjuk, hogy a mágneses sarkok a lapjainál

vannak. Még az is észrevehetõ, hogy a rúdmágnes spektruma az áram által átjárt
szolenoid, a korong-mágnesé pedig a sokszorozó mágneses mezejéhez hasonlít.

Ezután fektessük lapjára a korongot, az északi sarkával lefelé! Jól látszik miként
lépnek ki az erõvonalak az északi sarokból (8. kép).

− Még érdekesebb, ha mind a két korong-mágnest egyszerre helyezzük a mágnestûs
kazettára! Ekkor a két mágnes – két mágneses dipólus – együttesen kialakított
mágneses mezejének spektrumát szemlélhetjük (lásd a 9, 10, 11, és 12. képeket). A
felsorolt képeknél csak annyi a különbség, hogy a mágnesek viszonylagos helyzetét
megváltoztattuk. Jól látszik, hogy ezzel az eredõ mágneses mezõ szerkezete is
teljesen más lesz.
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Mivel a mágnesek térbeli helyzete nem közömbös, szükségét érezhetjük, hogy
magukat a mágneseket , vagyis a mágneses dipólusokat, is egy vektorral jellemezzük! A
korong-mágnes dipólusnyomaték vektora ( ìr ) merõleges a korong síkjára és az erõvonalak

irányába mutat.
Így a dipólusnyomaték vektorok:

− a 9. képen kolineárisak és azonos irányúak,
− a 10. képen szintén kolineárisak de ellentétes irányba mutatnak,
− míg, a 11. és a 12. képeken párhuzamosak és azonos-, valamint ellentétes-

irányban állanak.
Az eddig bemutatott kísérleteknél erõs mágneseket használtunk. Így tehettük

jelentéktelenné a mágnestûk egymásra hatásának, valamint a Föld gyenge mágneses
mezejének zavaró hatását.

(folytatása következik)
Bíró Tibor

KATEDRA

Aktív és csoportos oktatási eljárások

III. rész

A Firka 2001-2002. évfolyamának 6. számában közöltünk egy sor aktív oktatási
eljárást, 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 elõ. Ezek alkalmazása
révén várható, hogy a szakismeretek megszerzésén túl szakmai jártasságok, ún.
kompetenciák alakíthatók ki a tanulóknál.

III. Az egyéni tevékenységet elõsegítõ oktatási eljárások

Mellérendelõ: Tárgyak, képanyagok, szimbolikus ábrázolások, szakfogalmak és
megalkotott mondatszerkezetek egymás mellé rendelése. A mellérendelésre szánt
anyagokat beszédgyakorlatok és a szakszókincs kiszélesítésére alkalmazhatjuk.
Csoportmunkában ajánlatos elvégeztetni. A mellérendeléshez táblázatokat, nyilakat vagy
játékos formákat vehetünk igénybe. Az anyagok elrendezésével és összeragasztásával
(kollázs) is megoldhatjuk de a kártyaasztal módszerrel is lebonyolítható. A
mellérendelésnek csak akkor van értelme, ha elegendõ anyag áll rendelkezésre. A
mellérendelést egy idõ után szavak nélkül is elvégeztethetjük, ami után ellenõrizzük
szakmai helyesség szempontjából. A sikeres mellérendeléshez társuló beszédet (például az
indoklást) nem kell feljegyezni.

Az eljárás menete: 1. Kártyák kiosztása: 2. A tanulók kikeresik és csoportosítják az
egybetartozó (az ugyanazt kifejezõ, de különbözõ ábrázolásmódok szerinti) kártyákat. 3.
Az összetartozó elemeket besorolják egy megadott rendszerbe (fogalomkörbe).

A Szakaszolás (szakaszokra bontás) elõsegíti és fenntartja az önálló tanulást. A
tanulóknak egy adott feladattal, vagy problémával kapcsolatban segítséget kínál,
fokozatosan, az egyszerûtõl a bonyolult felé. A tanulók maguk döntik el, ha egyáltalán
óhajtják a segítséget igénybe venni, és ha igen, mikor (belsõ differenciálás). Az eljárás a




