
Ferromágnesség, szinkronizáció, iránytűk kollektív viselkedése 

1. Ferromágnesség 

Külső �⃗⃗�  mágneses térerősségű mágneses térbe helyezve néhány anyagban saját mágneses tér alakul 

ki. A paramágneses anyagokban a külső térrel megegyező irányú, a diamágneses anyagokban 

ellentétes irányú mágneses tér alakul ki. A ferromágnesség a paramágneses anyagok azon képessége, 

hogy a külső tér megszűnése után is megtartják spontán mágnesezettségüket. Ferromágnességet 

mutató elemek a vas, a kobalt, a nikkel, a gadolínium és a diszprózium. A spontán mágnesezettség 

függ a T hőmérséklettől. Mihelyt átlép egy kritikus értéket a hőmérséklet, a 𝑇𝐶  Curie-pontot, az M 

mágnesezettség megszűnik. (1. a ábra) A ferromágnesekben doméneknek hívják azokat a 

tartományokat, ahol a mágnesezettség egyirányú. (1. b ábra)  

 

1.a ábra  Mágnesezettség a hőmérséklet függvényében  1.b ábra  Domének 

2. Mágnesezettség, elemi köráramok 

Az I erősségű árammal átjárt köráram mágneses tere messziről nézve megfelel egy mágneses dipólus, 

azaz egy kis rúdmágnes mágneses terének. Ezt a dipólust jellemzi a mágneses dipólmomentuma, 

melynek nagysága: 𝜇 = 𝐼 ∙ (ℎ𝑢𝑟𝑜𝑘 𝑡𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡𝑒). Iránya merőleges a hurok síkjára, a jobbkézszabály 

szerint (2. ábra). Azaz a mágneses dipólmomentum-vektor �̅� = 𝐼 ∙ 𝐴 ∙ �̅�, ahol �̅� az A felületre 

merőleges normál-egységvektor.  

2. ábra                   

Azt, hogy egy anyag mágneses teret kelt maga körül, Ampère elemi köráramok segítségével 

magyarázta. Az Ampère-féle klasszikus értelmezésben az anyag mágnesezettsége az elemi 

dipólmomentumok vektori összege lesz. (3. ábra) 

3. ábra   Ampère-féle elemi köráramok       

Az anyag atomos szerkezetét megismerve, az elemi köráramok az atommag körül keringő 

elektronoknak felelnek meg. Azonban a szubatomi tartományban már a kvantummechanika 

törvényei uralkodnak. Ezek szerint az atomot alkotó elemi részecskék 𝐽  összperdülete (pálya- és 



sajátperdülete, másként spinje) alkotja az atom mágneses nyomatékát: �̅� =
𝜇𝐵∙𝑔

ℏ
∙ 𝐽.̅ Itt az egyenlet 

jobb oldalán szereplő állandók: ℏ a Planck-állandó 2𝜋-ed része, 𝜇𝐵 a Bohr-magneton és g a 

giromágneses faktor. Az anyag teljes �⃗⃗�  mágnesezettsége ezek vektori eredője lesz. [2] 

3. Az Ising-modell 

A ferromágnesség legismertebb modellje, a spontán mágneses rendeződés leírására szolgál. A 

modellben a rögzített atomokat mágneses dipólusokkal, pontosabban azok spinjeivel helyettesítjük. 

Mindig csak a szomszédos dipólusok kölcsönhatását vesszük figyelembe. Egy dipól az 1 dimenziós 

modellben két-, 2 dimenziós modellben négy-, 3 dimenziós modellben hat szomszédjával áll 

kölcsönhatásban. (4. ábra) 

4. ábra        Különböző dimenziós Ising-modelllek  

A modellben, látszólagos egyszerűsége ellenére, már egynél magasabb dimenziókban fázisátalakulás 

léphet fel. A kétdimenziós modell közelítő módszereken alapuló megoldásai ismertek, 3 dimenzióban 

nem létezik egzakt megoldás. [3] 

4. Kollektív jelenségek, szinkronizáció 

Hasonló egyedek kölcsönhatása új jelenségeket eredményezhet. Egymással kölcsönható ingaórák, 

metronómok vagy rezgőkörök szinkronizációja talán a legismertebb kollektív viselkedések. [4] [5] [6] 

Ha a kétdimenziós Ising-modellben a mágneses dipólusok nem kétállapotú rendszerek, hanem 

rögzített tengely körül forgó kis iránytűk, akkor kölcsönhatásaik meghatározta kollektív viselkedésük 

új jelenségeket eredményezhet.  

Az alábbiakban leírt kísérleti elrendezés célja kapcsolt oszcillátorok szinkronizációjának vizsgálata 

volt. Az oszcillátorok vízen úszó, rögzített függőleges tengely körül elforduló házi készítésű iránytűk 

voltak. Az elrendezés kétdimenziós, 5x5-ös szabályos rácsot mintázott. A kapcsolást a víz jelentette az 

iránytűk között. A hőmérséklet, azaz a „zaj” egy hullámkád rezgéskeltői voltak, amelyek sík- vagy 

körhullámokat generáltak, változtatható amplitúdóval. Az iránytűk mozgását indító perturbációt erős 

mágneses tér elhúzása jelentette az elrendezés felett, adott görbéket követve. 



5. Az iránytűk 

Minden iránytű készítéséhez felhasználtam 2-2 középpontjaikban átfúrt műanyag kupakot, - 2-2 

megfelelő pólussal sugárirányba állított neodímium mágnest (alsó kupak), (5. ábra) 

5. ábra     Az iránytűk készítéséhez használt neodímium mágnesek 

Az alsó kupak kitöltéséhez, a mágnesek rögzítéséhez és az úszás elősegítésére paraffint, 

parafadarabot a mágnesek között távtartónak (az alsó kupakban, a mágnesek még a paraffinban is 

minduntalan összetapadtak, utat vájva benne). (6.a ábra) Tengelynek fafogpiszkálót, a felső 

kupakban a tengelystabilitás növelésére parafahengert használtam. Az alsó kupak önmagában 

elsüllyedt, e miatt is szükség volt a levegővel és parafával kitöltött, kis átlagsűrűségű felső kupakra. 

Szigetelőszalagot a kupakok illesztéséhez (6.b ábra). Az iránytűk tengelyének függőleges rögzítéséhez 

felhasználtam 2 műanyag átlátszó dobozfedelet, 3 cm x 3 cm –es rácsot készítettem a fedelek 

átfúrásával, gyurmát és műanyag szívószálakat a rács és a tengelyek rögzítésére. (7.a ábra) 

 
6.a ábra Az alsó kupak, paraffin, mágnesek, parafa       6.b ábra  Az összeillesztett kupakok, tengellyel 

Az iránytűkből 25 darabot készítettem, hogy egy 5x5-ös kétdimenziós Ising-modellt állítsak elő. A 

függőleges tengelyek közötti távolság 6-6 cm volt. Az elrendezést műanyag előhívó-tálba tettem, 

abba vizet töltöttem egészen addig, amíg az iránytűk el nem kezdtek úszni. Igyekeztem, hogy az 

iránytűk alja és teteje ne érintse az alsó- és felső szívószálakat és a fogpiszkáló-tengelyek ne 

csússzanak ki belőlük. Az alsó fedelet gyurmával rögzítettem, a felső fedelet fakeretre helyeztem, így 

stabilizálva a függőleges tengelyek rácsát. (7.b és c ábra) 

7.a, b, c, d ábrák   Vízen úszó iránytűk 5x5-ös rácsa 



6. Perturbáció és zaj 

A mágneses perturbációt az iránytűkben található mágneseknél jóval erősebb neodímium 

rúdmágnessel végeztem. Minden kísérletet elvégeztem  x-irányú , majd y-irányú perturbációval is. Itt 

a bal alsó iránytűt (rácspontot) nevezem (1;1) pontnak, x-tengely a vízszintes- és az y-tengely a 

függőleges irány. (8.a, b, c ábrák) 

 
8.a, b, c ábra   Perturbáció és perturbációs irányok 

A ferromágneses jelenségeknél a hőmérséklet hatását ebben az elrendezésben háttér-vízhullámokkal 

modelleztem. A vízhullámok két fajtáját használtam: síkhullámot és körhullámot. A hullámok 

amplitúdóit kis mértékben változtatni tudtam. 

 
9. ábra      Körhullám „háttérzaj” 

  



7. Felvételek 

A projekt fő célja a fenti elrendezésű iránytűk szinkronizációjának vizsgálata volt.  A kísérletekről 

készült videókat feltöltöttem, közülük négyet az 5. fejezetben elemzek, a többi video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0FZ4a_lLx_0 

https://www.youtube.com/watch?v=tOA6difjBT0 

https://www.youtube.com/watch?v=eTWa0z86vmM 

https://www.youtube.com/watch?v=M7BGvb-V74E 

https://www.youtube.com/watch?v=M7BGvb-V74E 

https://www.youtube.com/watch?v=_X2tmuSC0rs 

https://www.youtube.com/watch?v=1qpBIu5IY3Q 

A szinkronizáció jelenségét a rendelkezésemre álló eszközökkel megfigyelni nem tudtam.  A videókat 

elemezve szembetűnő az iránytűk rövid oeriódusideje.  Mivel az iránytűink  rögzített tengelyű 

mágneses dipólusok, ezért periódusidejük 𝑇 = 2𝜋 ∙ √
𝛩𝑑

𝜇 ∙ 𝐵⁄  . Mindenképp növelni kell a 

periódusidőt, például a dipól tehetetlenségi nyomatékának növelésével vagy a mágneses 

dipólmomentum csökkentésével. Magyarul nagyobb iránytűket kell építeni és nagyobb vizes tálcát 

beszerezni. 

Nem szabad elfeledkezni a csillapodás csökkentéséről sem, a tengely és a szívószálak között. Ezt 

valószínűleg az a felvételeken is látható probléma okozta, hogy a fogpiszkáló-tengelyek nem 

párhuzamosak, ugyanis nehéz pontosan merőlegesre beállítani a tengelyeket a kupak-síkokra. A 

háttérzaj nem szimmetrikus, márpedig a ferromágnesség kialakulásánál az anyag hőmérséklete közel 

azonos. Ezt több hullámforrás beállításával lehetne elérni. Az előállítható hullám-amplitúdó 

tartományt növelni kell a kísérletben. Fontos még az iránytűk kapcsolásának növelése, amely a 

rácsméret csökkentésével megoldható. 

8. Domének 

Jóllehet a szinkronizáció jelenségét nem észleltem, de a videók közül négyen is megfigyelhető az 

többségi iránytűiránytól eltérő irányú tartományok kialakulása. Véleményem szerint ez az elrendezés 

a középiskolákban segít megérteni a mágneses anyagszerkezetet és a domének kialakulását. Az 

alábbiakban négy kép és videó doménekkel. 

a. x-perturbációk és körhullám zaj 

10. ábra    Video: 07_korh_2 (00:14): https://youtu.be/ugDHvhFvMpE,   

     (4;4) (4;5) (5;4( és (5;5) iránytűk függőlegesek többiek vízszintesek 

https://www.youtube.com/watch?v=0FZ4a_lLx_0
https://www.youtube.com/watch?v=tOA6difjBT0
https://www.youtube.com/watch?v=eTWa0z86vmM
https://www.youtube.com/watch?v=M7BGvb-V74E
https://www.youtube.com/watch?v=M7BGvb-V74E
https://www.youtube.com/watch?v=_X2tmuSC0rs
https://www.youtube.com/watch?v=1qpBIu5IY3Q
https://youtu.be/ugDHvhFvMpE


b. y-perturbáció és „interferencia zaj”     

11. ábra  Video: 09_interf_2 (00:10) https://youtu.be/iShl_d1ter4 

        (1;4) (1;5) (2;4) és (2;5) vízszintes, a többi függőleges,  

c. y-perturbáció – zaj nélkül 

12.ábra  Video: 03 (00:09) https://youtu.be/HJNhOt_jeQ0 

1. és 4. oszlopban vízszintes vagy közel vízszintes iránytű-irányok 

  

https://youtu.be/iShl_d1ter4
https://youtu.be/HJNhOt_jeQ0


d. y-perturbáció – síkhullám zaj 

13. ábra Video: 04_sikhullam_1 (00:16) https://youtu.be/eTWa0z86vmM 

A 4.és5.oslopokban a középső 3-3 irénytű függőleges, alsó- és felső 2 -2 iránytű ferde. 
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