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girometrin
2. Idegmérgek 15-60 perc muszkarin susulyka, tölcsérgomba,

légyölő galóca,
begöngyöltszélű

cölöpgomba
0,5-4 óra Iboténsav, muszcimol,

muszkazon, 1-hioszciamin,
atropin, szkopolamin

légyölő galóca,
párducgalóca
trágyagomba

4-5 óra Pszilocin, pszilocibin,
bufotenin

citromgalóca,
biborgalóca

3. Bélcsatornát
mérgező anyagok

2-5 óra Antrakinon, gyantaszerű és
egyéb ismeretlen

 szerkezetű anyagok

sárga korallgomba,
szőrgomba,
sátán tinorú

4. Diszulfrám hatású
vegyületek

0, 5-4 óra Koprin ráncos tinorú

Mycetizmusok
A mérgeket, annak alapján, hogy a szervezet milyen szintjén és részén fejtik ki hatá-

sukat, a következő képpen osztályozhatjuk:
1. sejtmérgek (protoplazmamérgek)
2. idegmérgek (neurotróp mérgek)
3. gyomor-bél (gasztrointesztinális)
4. diszulfirám hatású anyagok
5. hemolízist okozó mérgek
6. allergiás jelenségeket okozó vegyületek.
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Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

III. rész

III.  Egyszerre több orsó láthatóvá tétele fénycsővel



2001-2002/4 157

A Lecher-féle rendszerben kialakuló elektromágneses állóhullám elektromos
térerősségének több orsója egyszerre mutatható ki egy, a drótpár mentén elhelyezett
fénycsővel. Egy 65 W-os hosszú fénycsövet két szigetelő tartóra 3-5 cm-rel a vezetékek
alá helyezünk. A kényelmesebb begyújtás érdekében felszerelhetjük a szokványos gyúj-
tóáramkörrel is: kapcsolóval, fojtótekerccsel, indítóval (7.g ábra).

Kísérletek

Az elektromos térerősség orsóinak kimutatása
Az elektromágneses állóhullámok létrehozása után, a kisülési cső előzetes ionizációja

érdekében, rövid időre begyújtjuk a fénycsövet. Látni fogjuk, hogy leoltásakor, azaz a
hálózati táplálás megszüntetése után, a cső egyes szakaszai továbbra is világítanak, ugyanis
a korábban elindított gázkisülés a nagy elektromos térerősségű helyeken – az orsókban –
fennmarad, világít és megszűnik a csomópontokban (13. és 14. képek).

13. kép 14 kép

Megjegyzés:
− Az igen nagy frekvenciá jú elektromos mező a fénycső kisnyomású higanygőzében

elektród nélküli önfenntartó kisülést hoz létre.
− Az elektródok segítségével történő kezdeti begyújtás a kisülési cső egyenletes ioni-

zációját biztosítja.
− A fénycső orsónként külön-külön is begyújtható egy feltöltött üveg- vagy

műanyagrúddal való megérintéssel (használható egy árnyékoló lemezétől megfosz-
tott piezoelektromos gázgyú jtó is).

Az orsók és a csomópontok a hullámvezetőhöz és nem a fénycsőhöz kötődnek
A szakaszosan világító fénycsövet kezdjük lassan eltolni a vonal hossza mentén!

Megfigyelhetjük, hogy a csomópontok helyben maradnak, nem mozdulnak el a
fénycsővel együtt.

A szimmetrikus tv-antennakábel rövidülési tényezője
Cseréljük ki a drótpárt egy lapos, tv-antennalevezető, kéteres kábellel, és végezzük el a

kábelben kialakuló elektromágneses állóhullám hullámhosszának (λ) mérését (15. kép)! A
kábel rövidülési tényezője:  k = λ/λ0. A fényképen látható kísérleteknél (14. és 15. képek):

λ0 = 1 m és  λ = 0,88 m, így  k = 0,88/1 = 0,88.

Elektromágneses állóhullámok vízben
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A Lecher-vezetékrendszert a mellette levő
fénycsővel együtt helyezzük víz alá (16. kép).
Legegyszerűbb, ha erre a célra egy  100 cm∙10
cm∙13 cm méretezésű plexikádat használunk.
A drótpár vízben haladó része legyen szige-
telt, az egyik vízen kívüli végére pedig kös-
sünk csatolóhurkot! Szereljük fel még a
fénycsőgyújtó áramkört is!
A generátor elindítása és a fénycső be-, majd
kikapcsolása után láthatóvá válnak az elekt-
romos mező térerősség-orsói.

15. kép

Rögtön észrevesszük, hogy a hullámhossz a vízben (λvíz) jóval rövidebb, mint a
levegőben (λ0). Megmérve a hullámhosszakat kiszámítható a víz relatív permittivitása
(εr.víz):  εr.víz = (λ0/λvíz)2.

A képen látható kísérletnél (16. kép):  λ0
= 100 cm, a vízben 100 cm hosszon 7 orsó
található, így  λvíz = 2∙(100/7) cm ≈ 28,6 cm
és  εr.víz = (λ0/λvíz)2 = (100/28,6)2≈  12,3.

Megjegyzés: Ez a mért érték lényege-
sen kisebb a várt, a közismert  εr.víz = 81
értéknél. Ezt részben azzal magyarázhatjuk,
hogy kísérletünk esetében a víz a környező
térnek csak egy kis részét tölti ki, másrészt
pedig a víz diszperziója folytán a
permittivitása frekvenciafügő és a frekvencia
növekedésével csökken a permittivitása.

16. kép

KATEDRA

Fizikalecke tervezése az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás
fejlesztése érdekében (RWCT) módszere alapján

III. rész

A korábbi FIRKA számokban tömören ismertettük az Olvasás és írás a kritikai gondol-
kodás fejlesztése érdekében (RWCT) elnevezésű program oktatási stratégiájának a lényegét,
valamint egy-egy mechanikai, hőtani és elektromossági témát dolgoztunk fel e stratégiá-
nak megfelelően. Jelen számban  ugyanezen stratégiának egy fénytani jelenségen (4)
történő bemutatásával zárjuk a jelenségtípusok szerinti felsorolást. Befejezésképpen
ismét egy mechanikai témát dolgozunk fel (5), amelyben az alkotóképesség fejlesztése jól
nyomon követhető.

Fény interferenciája vékony rétegen1
Jégtörés: A színteszt alapján mindenki azonosítja személyiségjegyeit.
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