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1/6 a függvény neve megkapja a tálca*n szorzat értéket. Mivel ezen elsõ átjárásnak
az n-je 3, így az általa visszatérített érték 2*3=6 lesz. Ez nem más, mint a 3! értéke.

befejezõdik a függvény elsõ átjárása:
− eltûnik a Stack-rõl a elsõ átjárás  talca  változója;
− eltûnik a Stack-rõl a elsõ átjárás  n nevû formális paramétere;

Folytatódik a fõprogram abban a pontban, ahol annak idején felfüggesztõdött. ugyanis
most már rendelkezésre áll az f2(3) érték, ami nem más, mint a függvény elsõ átjárása
által visszatérített eredmény, a 3! értéke, vagyis az 6-os.

Kátai Zoltán

Optikai anyagvizsgálati módszerek

I. rész: Történeti bevezetõ

Az emberi civilizáció fejlõdését a tudattal rendelkezõ embernek a környezetében
ható jelenségek megfigyelése, magyarázata, s hasznára való alkalmazása biztosította. Az
ember számára legelsõ tapasztalható kölcsönhatások a környezeti hõ és fényhatások
voltak. Az égitestek fényének követése alapozta meg a csillagászattan fejlõdését,
melynek kezdetei több ezer évre vezethetõk vissza.

Az ismeretek fejlõdését attól az idõtõl követhetjük, amikor az ember megtanult
kommunikálni a jövõ számára. Jeleket használt maradandó anyagokon (sziklafal, kõlap,
agyaglap, bõr, papirusz). Ezért tudjuk, hogy a görög gondolkodók már csillagászati
megfigyeléseik alapján Naprendszer-modellt állítottak fel, bizonyították a Föld gömbalakú
voltát, s a valós értéknek jó megközelítésével kiszámították a kerületét. Ismerték a tükröt,
amivel össze lehetett gyûjteni a fénysugarakat. Így sikerült Arkhimédésznek felgyújtani
tükrökkel irányított napsugarakkal az ellenséges hajókat. A római birodalom kiterjedése
nem kedvezett a természettudományok fejlõdésének, de mivel a görög eszmék már az
egész világon elterjedtek, nem szenvedtek végzetes törést, csak viszonylagos lassulást. Az
iszlám világ terjeszkedése, az arabok „szent háborúja“ a Keleti-római és Perzsa birodalom
ellen új lendületet adott a természettudományok fejlõdésének. Egyetemeket, tudományos
társaságokat alapítottak, csillagvizsgálókat építettek. Nagy haladást tettek a fénytan terén
is. Lencséket kezdtek használni, kezdetben látás javítására, majd nagyításra. A FIRKA ez
évi (12.évf.) 1. számában már röviden írtunk arról, hogy milyen fejlõdésen mentek át a
természettudományok az emberi érdeklõdés hajtóereje eredményeként. Itt említettük meg
egyik leghíresebb arab természettudóst, Al. Hasent, aki a mai geometriai fénytani
ismereteinknek megfelelõ kísérleti tényekkel már tisztában volt. Azok tudományos
magyarázatát, matematikai megfogalmazását viszont csak félezred év múlva sikerült
megadni, miután Roger Becom (1561–1626) távollátóját elkészítette és Tyco Brahe (1546–
1601), J. Kepler (1571–1630), Galilei (1564–1642) megalkották az új, heliocentrikus
világképet az addig uralkodó geocentrikus nézetekkel szemben és míg P. Fermat (16011–
1665), G. W. Leibniz (1646–1716), Isaac Newton (1642–1727) ki dolgozta az új
természettudományokra alkalmas matematikát, a differenciál és integrálszámítást.
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I. Newton nem csak elméleti, hanem elhivatott kísérletezõ tudós
is volt. Prizmás távcsövet készített, amellyel sikerült a napfény
színképét elõállítania. Kísérleti tényét azzal magyarázta, hogy a fehér
fény különbözõ képpen törõdõ sugarakat tartalmaz. Azt is
bizonyította, hogy a színekre bontás megfordítható ha a prizmával
felbontott fényt lencsére irányítja. Kísérleteit 1672-ben végezte, de
eredményeit csak 30 év múlva, az Optika címû mûvében közölte.
Optikai vizsgálatai során más, jelentõs következtetésekre is jutott.
Pl. a briliánsnak nagyrészt szénbõl kell felépülnie, mivel nagy a
törésmutatója bizonyos olajokéhoz hasonlóan. A fényt
részecskéknek tekintette, amelyeknek sebességük van.

Newton kortársa volt C. Huygens (1629–1693) holland
csillagász, aki szerint a fény a hanghoz hasonlóan hullámtermészetû.

Egy kalcit kristály, az izlandi pát sajátos fénytani viselkedését (kettõstörés) akarták
magyarázni. Newton a korpuszkuláris fényelmélettel, Huygens a hullámelméletével.
Newtonnak nem sikerült értelmezni a jelenséget, míg Huygensnek igen. Ám Newton
egyik legjelentõsebbnek tekinthetõ fénytani kísérlete eredményeit, a Newton-gyûrûk
képzõdését egyikük elmélete sem tudta magyarázni. Newton megállapította, hogy az
üveglemezre helyezett majdnem sík lencsén átnézve gyûrûk sorozata észlelhetõ,
melyekben a színeknek jól meghatározott sorrendje van.

Középen fekete, kék, fehér majd sárga, vörös, ibolya,
kék. A különbözõ törõközegen haladó fényrészecske
különbözõ állapotokba jut, útközben a részecske
„hangulatot“ változtat. Az állapotok közti távolság a
törõképesség függvénye. A kék sugaraknak
centiméterenként kétszer annyi állapota van, mint a
vörösnek (ezt a megállapítást tekinthetjük a
frekvenciafogalom felvetésének). Kísérleti eredményeiket
sem Newton, sem Huygens nem tudta elméletileg
magyarázni, mivel tudományos sejtéseik csak
részigazságokat tartalmaztak. A XIX. sz. elején a fizikusok
a fény hullámelméletét fejlesztették tovább. Thomas
Young (1773-1829) 1802-ben új hullámmodellt javasolt.

Megállapította, hogy tranzverzális, periodikus hullámvonulatokból áll a fény.
Felismerte kísérletei alapján a fényinterferencia jelenséget, amivel magyarázni tudta a
Newton-féle gyûrûk elméletét. Vele egyidõben Franciaországban A. Fresnel (1788-
1827) a hullámjelenségek matematikai leírását dolgozta ki, s hullámhossz méréseket
végzett. A fény hullámelméletének kialakításában jelentõs szerepe volt Josef
Fraunhoffernek (1787-1826) is, aki elõször észlelte a Nap színképében a fekete
vonalakat, s megállapította, hogy ezek közül egyesek ugyanott vannak a spektrumban,
mint egyes kémiai elemek laboratóriumi vizsgálatánál észlelt színképvonalai.

Közben a filozófusoknál gyakorlatibb gondolkodásúak több megfigyelést végeztek a
fény és anyag kölcsönhatását követve. Így Agricola (1494-1555) fémércet fémlemezen
izzítva „színes gõzöket“ észlelt, melyek színe függött az érc minõségétõl. Ezért fémérc
elemzésre javasolta az elvégzett próbát. A.S. Marggraf (1709-1782), az analitikai kémia
történetének egyik legkimagaslóbb egyénisége a nátrium- és kálium-karbonátokat
különböztette meg egymástól lángfestésük alapján. Mikroszkópot használt anyagok
azonosítására, ilyen módon különböztette meg a répacukrot a nádcukortól; a platina
érceit, a fém platina reakcióit követte mikroszkóppal. Maggraf lángfestési eredményeit
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J.Fr. Herschel (1792–1871) próbálta magyarázni, megismételve a kísérleteket. Elektromos
szikrák színképét is követte, s megállapította, hogy különbözõ minõségû elektródok
között gerjesztett szikra színképe különbözõ, jellemzõ az elektród anyagára. W. Talbot
(1800–1877) 1826-ban készüléket szerkesztett, melyben egy, a vizsgálandó oldatba merülõ
égõ lámpabél lángját vizsgálta prizmán keresztül. Berendezése tekinthetõ az elsõ
legegyszerûbb spektroszkópnak. Segítségével megállapította , hogy a Na+ és K+ illetve Li+

és Sr++ nagyon kis hígításban egymástól megkülönböztethetõek. 1834-ben D. Brewster
(1781–1868), skót fizikus megemlítette, hogy a színképvonalak felhasználhatók lehetnének
vegyelemzésben. J. F. V. Herschel (1792-1871) 1840-ben fényérzékeny papíron fogta fel a
nap fényét és megállapította, hogy leginkább a kékben, legkevésbé a vörösben hat a fény.
1854-ben az amerikai D. Alter (1807-1881) megállapította az egyes fémek vonalait a
színtartományokban és errõl táblázatot készített.

A felsorolt eredmények megteremtették az alapját a sugárzás-anyag kölcsönhatáson
alapuló minõségi és mennyiségi anyagvizsgálási eljárásoknak, amelyeket a következõ
számokban ismerhetsz meg.
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200 éve, 1802. november 26-án Olmützben született Anton SCHRÖTTER. Grázban
és Bécsben tanított. Elõször állított elõ vörösfoszfort fehérfoszforból annak
hevítésével. Az oxigénes vizet is elõször javasolta hajfehérítésre. 1875-ben halt meg.

195 éve, 1807. november 14-én született Augustin LAURENT Franciaországban. I.
B. Dumas tanársegédje, majd a Bordeaux-i Egyetem tanára volt. A kõszénkátrányban
felfedezte az antracént, ebbõl elõállította az antrakinont. Számtalan szerves anyagot
szintetizált elsõként: naftalinszármazékok, ftálsav, ftálsavanhidrid, pikrinsav.
Bizonyította, hogy az éterek az oxidokkal, illetve az alkoholok a vízzel rokonok.
Polarimétert szerkesztett, mellyel cukoroldatok töménységét határozta meg a mért
forgatási szögek mértékébõl. 1853-ban halt meg.

185 éve, 1817. november 26-án született Strasbourgban (Franciaország) Charles
Adolphe WURTZ. Neves kémikusok (Balard, Dumas, Liebig) tanítványa volt. A
Sorbonne szerveskémia professzoraként vonult nyugalomba. Kezdetben a
foszforvegyületeket tanulmányozta: a foszforsavak szerkezetét, felfedezte a POCl3-ot.
Jelentõsek szerves kémiai vizsgálatai: alkilhalogenidek fémes nátriummal való
reakciójával alkánokat állított elõ (Würtz szintézis, az eljárást R. Fitting 1862-ben az
aromás származékokra is kiterjesztette.) A glicerinrõl kimutatta hogy az triol. Propénbõl
kiindulva tejsavat szintetizált, aminoalkoholokat állított elõ, felfedezte az aldolt az
acetaldehid kondenzációs termékeként. 1884-ben halt meg.

165 éve, 1837. november 23-án született Leidenben (Hollandia) Johannes Diderik
VAN DER WAALS . Szülõvárosában matematikát és fizikát tanult, de ismeretei nagy részét
autodidakta módon sajátította el. Az Amsterdami Egyetemen tanított. Vizsgálta a




