
ahol A e a z Ettinghausen együttható, I a testen áthaladó áramerősség 
(a longitudinális áram), d a próbatest vastagsága a mágneses tér irányában 
(ugyanaz a távolság mint a Hall-jelenségnél). 

Ezt a jelenséget, amely lényegében egy termomágneses effektusnak 
tekinthető, Ettinghausen vizsgálta először. A jelenség ugyancsak leírható 
a klasszikus elektronelméleti modell alapján. 

A szakirodalom összesen 12 olyan jelenséget tart számon, amelyek 
ebbe a kategóriába tartoznak, tehát külső mágneses tér hatására a szilárd 
test elektromos áramvezetésében változás áll be és ehhez kapcsolódóan 
hőmérsékletváltozás vagy hőáramlás keletkezik a rendszerben. Az említett 
12 jelenség közül lényegében 6 galvanomágneses és 6 termomágneses 
jelenségnek tekinthető. 

Puskás Ferenc 

Mennyiségek, mértékegységek nemzetközi 
rendszere 

2. Kémiai mennyiségek 
A kémiában a fizikai  mennyiségek mellett (lásd a FIRKA előző számát) 

számos sajátos mennyiséggel is találkozunk. 1970-ben a Tiszta és Alkal-
mazott Kémia Nemzetközi Uniója (International Union of  Pure and 
Applied Chemistry, IUAPC) első ízben tett közzé ajánlást a fizikai-kémiai 
definíciókra  és jelölésekre, majd 1979-ben megjelent ajánlásainak bővített 
és átdolgozott változata. A nemzetközi rendszer (SI) alapmennyiségei 
közül a kémia számára különös fontossága  van az anyagmennyiségnek. 

Az anyagmennyiség mértékegysége a mól. A mól meghatározását már 
1967-ben javasolták, de véglegesen a 14. CGPM-en (Conférence  Général 
des Poids et Mesures, Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet) fogadták 
el 1971-ben, amely szerint a mól annak az anyagi rendszernek az 
alapmennyisége, amely annyi elemi alapegységet tartalmaz, mint ahány 
atom van 0,012 kg 12C-ben. A mól-fogalom  használatával párhuzamosan 
meg kell szüntetni a korábban használt "gramm-atom" és "gramm-
molekula" valamint a "molekulasúly" kifejezéseket. 

Az anyagmennyiség jele az "n", egy fizikai  mennyiséget és nem pedig 
egy számot jelent, így a többi mennyiséghez hasonlóan, ez a jelölés sem 
mond semmit a mértékegység megválasztására vonatkozóan. Pl. n(Fe) = 0,1 
mol esetben az n(Fe) a vas mennyiségét jelöli és nem pedig a "vas 
móljainak a számát", ahogyan ezt gyakran hibásan használjuk (Ugyanúgy 
helytelen A-t az "amperek számának", l-t  a "méterek számának" stb. 
nevezni). 



Adott anyag anyagmennyisége arányos az elemi egységeinek számával 
(az elemi egység kifejezés  helyett még ajánlott az entitás szó is) és ezért 
ezt mindig pontosan meg kell adni. Elegendő az anyagmennyiség 
használata abban az esetben, ha csak makroszkopikus mennyiségű 
anyagokkal dolgozunk. Ha azonban a makroszkopikus és atomi egységek 
kapcsolatát keressük, akkor szükséges egy állandó is (egy arányossági 
tényező), amely a részecskék darabszáma és anyagmennyisége közötti 
kapcsolatot megadja. Ez az arányossági tényező minden anyagra azonos 
és ez az Avogadro-állandó  (jele: NA), amely a rendszerben levő elemi 
egységek (N) és a rendszer anyagmennyiségének (n) a hányadosa: 
NA  = N/n.  Az Avogadro-állandó dimenziója l/anyagmennyiség, 
mértékegysége pedig 1/mol. Jelenlegi elfogadott  értéke (a mérési pon-
tosság korlátozza): NA = (6,022045 ± 0,000031) 102 3 mól 4 . (1979-ben az 
elfogadott  értéke más volt: N = (6,00252 ± 0,00028) 1 0 2 3 mol -1). 

A megjegyzések egész sorát lehetne felsorakoztatni  az anyagmennyiség 
használatával kapcsolatosan, de ezek közül csak néhányra, a leggyakrab-
ban előfordulókra  térek ki. 

Az alapmennyiségek és alapegységek jelöléseit figyelembe  véve, a 
koncentrációk jelölésekor hibás, illetve nem következetes jelölési mód 
fordul  elő. Az oldatok összetételét az anyagmennyiség-koncentrációval 
lehet megadni: CB = NB/V (B - anyag), amelynek mértékegysége mol/m 
(V - térfogat).  Nagyon sokszor az ún. moláris koncentráció esetében a 
fenti  mértékegység ezerszeresét: mol/dm3-t használjuk. így hibás 
pl. "1 mólos" oldatról beszélni, mert a mértékegységből csak a számlálót 
adja meg, a nevezőt nem. (Ugyanolyan hiba ez, mint pl. 100 km-es 
sebességről beszélni 100 km/h helyett, vagy 100 km/s helyett.) 

A moláris koncentráció jelölésére használt pl. "0,2 m oldat", "0,2 M oldat" 
hibás, mert az SI jelölések szerint az első 0,2 méter (illetve 20 cm) oldatot 
jelent, á második pedig azért nem alkalmazható mert az "M" az SI-ben a 
származtatott egység egyik többszörösének (10 ) a jele (mega). A kon-
centrációnak az SI-egységben nincs külön neve és így jele sem. 

Az anyag részecskeszerkezetéből következik, hogy a mak-
roszkopikusan megfigyelhető  kémiai átalakulások rendkívül nagy számú, 
elvben megszámlálható egyedi folyamatból  állnak. Sok esetben nem 
ismerjük az egyedi folyamatokat,  de azt igen, hogy a kiindulási anyagból 
milyen termékek és milyen arányban keletkeznek. Az egyedi folyamatok 
eredőjé adja az egyenlet szerinti átalakulást. 

A reakció anyagmennyiségének neve a reakciókoordináta,  jele C, 
(görög: kszi) és SI egysége azonos az anyagmennyiség egységével, tehát 
mol. (A reakciókoordináta szó helyett ajánlott az átalakulási  változó vagy 
a reakció-extenzitás  szavak használata is.) A reakciókkordináta azt fejezi 
ki, hogy milyen anyagmennyiségű elemi reakció játszódott le, vagyis a 
kémiai reakció előrehaladásának a mértéke. A reakciókoordináta egy 



viszonylagos mennyiség és ezért meg kell adni azt a kémiai rendszert, 
amelyet kiindulásnak tekintünk és amelyhez képest változnak az egyes 
reakciópartnerek anyagmennyiségei. Mindez azt jelenti, hogy a reakcióra 
vonatkozó mennyiségeknek, pl. reakció entalpiaváltozása, reakcióhő, 
reakció szabadentalpia-változása, egyensúlyi. állandó, stb., csak a 
sztöchiometriai egyenlet megadásával együtt van értelmük és értékük 
függ  az éppen használt sztöchiometriai számoktól. 

A reakcióra vonatkozó adatok egységnyi anyagmennyiségű reakcióra 
vonatkoznak és nem pedig a reakcióban részt vevő valamelyik kompo-
nens egységnyi anyagmennyiségére: 

A mértékegységben szereplő 1/mol azt jelenti, hogy a mennyiség értéke 
1 mol reakcióra (Δζ = 1 mol) vonatkozik. Tehát, mindkét példában a ΔrH 
(reakcióhő) 1 mol megadott egyenlet szerinti reakcióra vonatkozik. Az 
első példában az 1 mol reakció azt jelenti, hogy 2 mol C(s) oxidálódik és 
2 mol CO(g) keletkezik, a második példában pedig az 1 mol reakció azt 
jelenti, hogy 1 mol C(s) oxidálódik, miközben 1 mol CO(g) keletkezik. 

Jelölések 
A megállapodás szerinti jelölések közül a kémiában a legismertebbek 

a: vegyjel, a képlet és az egyenlet. 
Az elemek vegyjele  az esetek többségében az elem latin nevéből ered 

és egy vagy két betűből áll. A vegyjel tehát nemzetközi megállapodáson 
alapul, míg a név nemzeti. A vegyjel után nem teszünk pontot (csak ha 
a mondat végén áll) és kezdőbetűje mindig nagy, nyomtatott betű. A 
vegyjel jelölheti egy elem egy atomját, de mint gyorsírási jel az elem egy 
darabját, egy mintáját is jelölheti. 

Az atom elnevezésére  és jelölésére  vonatkozó szabályok: 
- nuklidok  azok az atomok, amelyeknek azonos a rendszáma (Z) és a 

tömegszáma (A); 
- izotópnuklidok  vagy izotópok  azok az atomok (nuklidok), amelyek-

nek azonos a rendszáma (Z) de különböző a tömegszáma (A); 
- izobárnuklidok  vagy izobárok  azok az atomok (nuklidok), amelyek-

nek azonos a tömegszáma (A) de különböző a rendszáma (Z). 
A különböző atomfajtákat  az elem vegyjeléhez írt bal alsó, illetve felső 

index segítségével tüntetjük fel:  a bal felső  index a tömegszámot jelöli, 
de ha ez nincs feltüntetve  a vegyjel az összes izotópját jelöli az illető elem 
esetében; pl. Cl, N, C; de a 35Cl, N, 12C, 1 3 C csak a jelzett tömegű izotópra 
vonatkozó jelölés. Bal alsó indexként szerepel a rendszám: 16

8O. 
A vegyjel jobb oldalán szereplő indexek jelentései a következők: jobb 

felső  index az ion töltésszámát tünteti fel  és a töltés előjelét mindig az 



abszolút érték mögött tüntetjük fel  (az egyes számérték elhanyagolható) 
F-, O2-, Ca 2 + , 35CF, 3Al3+ - ez három darab 3 pozitív töltésű alumíniumiont 
jelöl. Ugyancsak a vegyjel jobb felső  sarkában szerepelnek a következő 
jelek: 

- a csillag, amely a gerjesztett  elektronállapotot  jelöli; pl. H ; 
- az oxidáció  szám, amelyet pozitív vagy negatív római számmal vagy 

pedig nullával jelölünk; pl. O - I I , SV I , Mg° stb. 
A jobb alsó index az elemi egységben levő azonos atomok számát jelöli 

(az 1-et nem írjuk ki): O2, P4, CI2 stb. 
Az elem vegyjele köré írt indexek helyzete és azok jelentése a követ-

kezőképpen összegezhető: 

tömegszám töltésszám, oxidációs szám, gerjeszett állapot 

rendszám elemi egységekben levő atomok száma 

Általában mindig csak azokat az indexeket alkalmazzuk, amelyek az 
adott folyamat  szempontjából fontosak. 

A kémiai képlet  az egynél több atomból álló elemi egységeket jelöli, pl. 
molekulákat, koordinációs ionokat, gyököket, stb: O2, C2H2, MgCC>3, 
NH+4, [PtCU]2". A képletet is, akárcsak a vegyjelet fel  lehet használni, mint 
gyorsírási jelt egy anyag egy mintájának jelölésére is: HCl - egy sósav 
molekula vagy a sósav; 3CaCC>3 - a kálcium-karbonát képlet szerinti 
egységének háromszorosa. 

A reakcióegyenletekben  a kiinduló anyagokat és a termékeket 
összekapcsoló jelek a következők lehetnek: 

3H2 + N2 = 2NH3 sztöchiometriai kapcsolat 
3H2 + N2 -> 2NH3 egyirányú reakció 
3H2 + N2 <->NH3 egyensúly 
3H2 + N2 <-> 2NH3 mindkét irányban lejátszódó reakció 
Az elektronátvitellel járó reakciókat (redoxi reakciók és elektrokémiai 

cellában végbemenő reakciók) célszerű úgy felírni,  hogy az átment 
elektronok sztöchiometriai számának abszolút éltéké egységnyi legyen, 
pl. 

Az anyagok halmazállapotát  egy, kettő vagy három betűből álló jellel 
adjuk meg, és ezeket a képlet (vagy vegyjel) után írjuk zárójelben és pont 
nélkül. Ezek a jelek a következők: 

vegyjel 



Alsó indexek: 
g: gáz vagy gőz; H2S (g); 
1: folyadék;  H2O (1) 
s: szilárd; ZnS04 (s); 
mon: monomér alak; CH2=CH2 (mon); 
pol: polimér alak; -<H2C-CH2)n- (pol); 
sol: oldat; Br2 (sol); 
aq: vizes oldat; CH3OH (aq) 
aq°°: végtelen híg vizes oldat; CH3OH (aq00) 
További jelek, amelyeket az állapotváltozások, kémiai folyamatok  és a 

reakciók esetében használhatunk, a következők: 
folyadék  párolgása: vap 
szilárd anyag szublimálása: sub 
szilárd anyag olvadása: fus 
oldási folyamat,  oldódás: sol 
adszorpció: ads 
kémiai reakció, általában: r 
égési reakció: c 
egyik szilárd fázisnak  egy másikba való átalakulása: trs 
fluid  fázisú  anyagok, fluidumok  elegyítése: mix 
anyag gázállapotú atomjaira történő bomlás (atomizáció): at 
vegyület képződési reakciója elemeiből: f 
Mindezek a A jel alsó indexeként használandók és a termodinamikai 

mennyiségeknek a fenti  átalakulásokkal kapcsolatos megváltozását 
jelölik; pl. ΔvapH - a párolgás entalpiaváltozása, amely arányos az 
elpárolgott anyag anyagmennyiségével: Δ v a pH = H(g) - H(l). A Δ v a pH a 
párolgás moláris entalpiáját (párolgáshő) jelöli, amelyet úgy kapunk meg, 
hogy a AvapH értékét az átment anyag anyagmennyiségével osztjuk. Az 
"m" alsó indexet (moláris mennyiség) általában elhagyjuk, főleg  akkor, 
ha a mértékegységből kiderül, hogy moláris mennyiségről van szó 
(kj/mol). A rH - a reakció entalpiaváltozását jelöli és akkor használjuk, 
ha az egységnyi reakciókoordináta-változásra (1 mol reakcióra) eső 
változást fejezi  ki. 

Felső indexek: 
standard: 0 

végtelen hígítás: 00 
tiszta anyag: * 
aktivált komplexum, átmeneti állapot: * 
ideális: id 
pl. Δ rH°, Δ rS° 
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Horváth Gabriella 
Marosvásárhely 

Kalandozás a LOGO világában 

I. rész 

". ..az oktatási szituációk nagy részében a gyerekek úgy találkoznak a számítógéppel , hogy kipróbálja 
képességeiket: megfelelő  nehézségi szintű feladatot  ad nekik, a megoldásról visszajelez és 
információkat  közöl - tehát a számítógép programozza a gyereket. LOGO környezetben ez a viszony 
megfordul:  a gyerek irányít, ő  programozza a komputert. És miközben gondolkodni tanítja a 
számítógépet, felfedező  munkába kezd saját gondolkodásáról. Ez az élmény felkavarja  a gyereket: a 
gondolkodástól gondolkodva episztemológussá válik, ami a legtöbb felnőttel  nem esik meg." 

(Seymour Papért: Észrengés) 

Az idézet a LOGO programozási nyelv megteremtőjétől származik. A 
gyermeki gondolkodás titkos útjait kutatva egy olyan kommunikációs 
lehetőségét hozott létre ember és gép között, amelyik a számítógép 
gondolatmenetét hatékonyan ismerteti a kezdőkkel is. Éppen ezért alkal-
mazható az oktatásban, a matematika újszerűen közelíthető meg vele, de 
a természettudományos tanulmányokban is használható. Ennek ellenére 
nemcsak a gyerekek programozási nyelve, mert az oktatás bármely 
szintjén eredményes lehet. 

A LOGO az ógörög LOGOS-ból származik, amely magyarul értelmet, 
tudományt és logikát jelent. Alapgondolata leginkább a LEGO-ra em-
lékeztet: kicsi elemekből építkezve állíthatunk elő bonyolult figurákat. 

Kezdjük LOGO-kalandozásunkat a TEKNŐC-grafikával! 
Itt egy teknősbékára emlékeztető kis rajzoló robot, a TEKNŐC, lesz 

segítségünkre. A robotot a számítógép segítségével irányíthatjuk a 
számára ismert feladatok  elvégzésére: előre léphet adott távolságot, hátra 
tud lépni, jobbra vagy balra fordulhat,  tollát, amelyet a hátára erősítettek, 


