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következtettek, hogy az elégtelen Ca fogyasztás vérnyomás növekedést, míg a bőséges
Ca felvétel vérnyomás csökkenést eredményez. Az is igazolódott, hogy a Ca mennyiség
a szervezetben befolyásolja a P, Mg és mikroelemek felvételét is.

A magnézium mennyiségének (20–28g felnőtt szervezetben) nagy része (55%) a
csontrendszerben, 27% az izmokban, a többi a sejtekközti közegben található. Nagy
jelentősége van az ideg és izommembrán elektromos potenciáljának a fenntartásában,
több enzimrendszerben, befolyásolja a fehérjeszintézist.

A Mg felszívódásnak hatásfoka nagyban függ az elfogyasztott Mg mennyiségtől, a
vízfelvételtől , a táplálék Ca, P és laktóz tartalmától.

Az alap organogén elemeken (C, H, O, N ) kívül a foszfor található a nemfémek kö-
zül a legnagyobb mennyiségben a szervezetben (felnőtt emberben 500–600g). A szerve-
zet teljes anyagcseréjében jelentős. Mennyiségének 80%-a a csontrendszerben és a foga-
zatban található. Jelentős szerepe van az izom, az idegszövet, a szénhidrát, a fehérje, a
zsírok anyagcseréjében. Sok enzimrendszer kulcseleme. Hidrofoszfát ionok formájában
intra- és extracelluláris közeg pufferrendszerének alkotórésze.

A foszfor az élelmiszerek nagy részében előfordul, a táplálékból az
emésztőcsatornában 70%-ban felszívódik. Felszívódása D–vitaminfüggő folyamat. A
kalciummal azonos tömegű foszforfogyasztást javallnak a szakemberek. Túlzott fosz-
forbevitel Ca felszívódás csökkenést okozhat.

Az esszenciális mikroelemek az enzimrendszerek működésében jelentősek (200 körüli
az enzimrendszerek száma), bizonyos hormonok szintézisénél és kiválasztódásánál
nélkülözhetetlenek. A későbbiekben részletsebben fogunk velük foglalkozni.
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Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

V. rész

V.  Elektromágneses haladóhullám

A generátorra l induktív csatolásban levő kétszálas vonal mentén, feszültség-, vala-
mint áramhullám, a vezetők környezetében pedig – ezekkel együtt – elektromágneses
hullám terjed tova. Az elektromágneses haladóhullám vákuumban c = 3∙108 m/s sebes-
séggel mozog, és a generátortól távolodva energiát szállít.

Mindegyik hullámvezető vonalat a hullámimpedancia Zvonal jellemzi (a vonal – mint
áramköri elem – ekkora ellenállást jelent az áramforrás számára).

Kísérletek
– Az elektromágneses hullámok visszaverődésének tanulmányozása

kétszálas hullámvezető esetében
A Lecher-féle vezetékrendszer egyik végére a csatoló hurkot, a másikra pedig egy

szigetelő lapot szerelünk, amely egy hosszabb zsineg közbeiktatásával azt megfeszíti. A
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vonal vége alá egy fénycsövet helyezünk, hogy az ott történő hullám-visszaverődést
kimutathassuk (22., 23. és 24. képek).

A haladóhullám a véges hosszúságú vezetékpár végéhez érve bizonyos mértékben
visszaverődik, valamint elnyelődik. Ezek viszonya a vonalat záró-terhelő impedanciától
(Zterhelő) függ. A visszaverődést a vonalat lezáró impedanciának (Zterhelő) a vonal hullám-
impedanciájától (Zvonal) való különbözősége, vagyis az illesztés hiánya váltja ki.

Zárjuk le most a drótpár végét különböző ellenállásokkal és figyeljük, hogy ez mi-
ként fogja befolyásolni a visszaverődést:

a) A rövidrezárt vonal  (Zterhelő = 0)
Egy vastagabb rézlemezzel, amelynek ellenállása elhanyagolható, a vonal végét rö-

vidre zárjuk (7.f ábra és 22. kép).
Amint a felvételen látható, a beeső és a

visszavert hullámok interferenciája állóhullámot
eredményez, és a vonal végén éppen egy fe-
szültség-, illetve elektromos térerősség-
csomópont van. Ebből következik, hogy a
visszavert hullám ellentétes fázissal indul vissza,
vagyis rövidrezárt vonalvég esetén a feszültség
visszaverődési (reflexiós) tényezője:  R = –1.

22. kép
b) Nyitott vonalvég  (Zterhelő = ∞ )

A huzalok végét szabadon, elszigetelve
hagyjuk (23. kép), a terhelő ellenállás így vég-
telen lesz. Ekkor, a felvétel szerint, a nyitott
vonalvégen egy feszültség-orsónak a közepe
látható. Megállapítható, hogy nyitott végnél –
ugyanúgy mint az előbbi zárt végződés esetén
is – teljes a visszaverődés. A különbség csak az,
hogy ebben az esetben a feszültséghullám
visszaverődése azonos fázisban történik, és
ezért a reflexiós tényező értéke:  R = +1. 23. kép

c) Teljesen elnyelő vonalvég  (Zterhelő = Zvonal)
A párhuzamos vonal végére kössünk a vonalellenállással egyenlő terhelő ellenállást:

Rterhelő = Zvonal ≈ 450 Ω  (24. kép).
Ezzel a terhelést a vonalhoz illesztettük

(ekkor legnagyobb a vonal által leadott telje-
sítmény). Amint a felvételen látható, a fénycső
vonal alatti része teljesen egyenletesen világít,
hiányoznak az orsók és a csomópontok, tehát
nem jött létre állóhullám. Az interferencia
elmaradásának magyarázata az, hogy hiányzik a
visszavert hullám, vagyis ebben az esetben  a
beeső hullám energiája teljesen elnyelődik. Ezt
igazolja a terhelő ellenállás fokozott melegedé-
se is. Most a feszültség reflexiós tényezőjének
értéke: R = 0.

24. kép

A fénycsövet a beeső haladó elektromágneses hullám gyújtja ki.
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– Az elektromágneses hullámok polározottsága
Generátorunkat a félhullámú dipólantennához csatolva elektromágneses hullámokat

állítunk elő (l = λ0/2). Vevőként egy másik, a közepén kis égővel rendelkező, azonos
hosszúságú dipólantennát használunk. A vevőantennát 1-2 méterre az adóéhoz közelít-
jük, majd a beeső sugár irányára merőlegesen lassan körbeforgatjuk. Azt tapasztaljuk,
hogy az égő akkor világít a legerősebben, ha a vevő antennája párhuzamos az adó an-
tennájával, és kialszik, ha rá merőleges (25. és 26. képek). Mivel az izzó fénye függ a
vevőantenna viszonylagos irányától, az általunk vizsgált elektromágneses hullám transz-
verzális, lineárisan poláros. Az elektromágneses hullám polarizációs irányaként az elekt-
romos mező, vagyis a gerjesztő dipólantenna irányát vesszük.

25. kép 26. kép
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Csoportok kialakítása:
Maga a jégtörő is alkalmat adhat a csoportok kialakítására. Például, akik a kincskere-

sés ugyanazon jellemvonásait ismertették, akiknek a legfontosabb eseménye ugyanabban
az időszakban volt, akiknek ugyanazok az értékei, vagy ugyanazt az értéket tartották
meg, akik hasonlóan jellemezték magukat stb. De a csoportokat ki lehet alakítani a
szerint is, hogy milyen hónapban (égövi jegyben), évszakban, a hét mely napján szület-
tek. Vagy válasszanak színes korongot, ábrát, zeneszerzőt stb. Esetleg négy különböző
színű papírlapot osztunk ki, amire a kért feladatokat írják, a csoportok az azonos színű
papírra l rendelkezőkbő l alakulnak ki. Minden tevékenység előtt alkossunk újabb cso-
portokat. Így a tevékenységek során mindenki mindenkivel kommunikálhat.
                                                
* MEREDITH, STEELE, TEMPLE, WALTER (1998)


