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aeroszol részecskék 

A levegőben, mint közegben szétszórt állapotban előfordu-

ló folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskék. Élet-

tartamuk néhány perctől akár több hónapos időtartamig 

terjedhet a részecskék méretétől és tömegétől függően. 

Méretük 0,001 és 100 nm közé esik. Az egészségre gyako-

rolt hatásuk függ a méretüktől, ugyanis a nagyobb méretű 

szemcsék megakadnak az orrunkban, míg az egészen kicsik 

lejutnak a tüdő mélyére. A városi aeroszolok összetétele 

nehezen meghatározható, a részecskékre rátapadnak egyéb 

szennyezők pl. : PAH-ok, nehézfémek. (Mészáros Ernő: Az 

élet meghatározó eleme: az oxigén) 

UV sugárzás 

Ultraviola, ultraibolya fény a látható fénynél rövidebb, 

de a röntgensugárzásnál hosszabb hullámhosszú elekt-

romágneses sugárzás. Hullámhossztartománya 200-400 

nanométer, ami a látható és a röntgensugárzás tartomá-

nya (0,01-100 nm) közé esik. A latin eredetű ultra, azaz 

„valamin túl”, és az ibolya vagy viola, mint a legrövi-

debb hullámhosszú látható fény színe szavakból tevődik 

össze. Magyarra lefordítva ezért ibolyántúli sugárzásnak 

is mondják. 

- közeli UV (380–200 nm, röv. NUV)  

- UV-A (400–315 nm), más néven hosszúhullámú 

vagy "blacklight" - legmagasabb skála: 10 

- UV-B (315–280 nm), más néven középhullámú - 

legmagasabb skála: 8 

- UV-C (< 280 nm), más néven rövidhullámú vagy 

"germicid" legmagasabb skála: 6 

- távoli vagy vákuum UV (200–10 nm, röv. FUV v. VUV) 

- extrém UV (1–31 nm; röv. EUV vagy XUV) 

Hatása: 

- UV-A (315-400 nm): A földfelszínre beeső sugárzás 

legnagyobb része. A többi UV-sugárzáshoz hasonlóan 

károsítja a kollagén rostokat, hozzájárulva így a bőr öre-

gedéséhez. 

- UV-B (280-315 nm): A Napból érkező sugárzás nagy 

részét elnyeli a Föld ózonrétege. Jótékony hatású az em-

beri szervezetre, mert elősegíti a csontképződést (D-

vitamin képződést).  

- UV-C (200-280 nm): teljesen elnyeli a földi légkör, csak 

az űrbe kilépő embereknek kell az UV-C-re védelmet 

biztosítani. Baktériumölő, sterilizálásra használják. 

(Mészáros Ernő: Az élet meghatározó eleme: az oxigén) 

hidrogénkötés 

A másodrendű kémiai kötések közé tartozó kapcsolat, 

amely néhány hidrogéntartalmú vegyület, így pl. a víz, az 

ammónia és számos szerves anyag sajátos viselkedését 

idézi elő. A víz tulajdonságainak és szerkezetének a vizsgá-

lata vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy az egyik víz-

molekulában kovalens kémiai kötéssel kötött hidrogénatom 

egy másik vízmolekula oxigénatomjához képes kapcsolód-

ni, s így a hidrogénatom a két molekulát összekapcsolja. a 

hidrogénkötés kialakulására főként akkor nyílik lehetőség, 

ha a molekulában a hidrogén nagy elektronegativitású 

atomhoz kapcsolódik, vagyis a kötés erősen poláris. To-

vábbi feltétel még az is, hogy a nagy elektronegativitású 

atom egy vagy több nem kötő elektronpárral is rendelkez-

zék, ahová a hidrogénatom kapcsolódhat. A hidrogénkötés-

nek nagy szerepe van a biokémiailag fontos molekuláknál, 

polipeptideknél, fehérjéknél, szénhidrátoknál, nukleinsa-

vaknál. A hidrogénkötés energiája kb. tizede az elsőrendű 

kötések energiájának. A másodrendű kötések közül a leg-

erősebb. (Mészáros Ernő: Az élet meghatározó eleme: az 

oxigén) 

verifikálás 

Tudományos ellenőrzésnek (verifikációnak) a hipotézisek-

nek igazságtartalmukra és prediktív erejükre történő teszte-

lését nevezzük. A tapasztalati tudományokban (pl. a meteo-

rológia) bizonyításra nincs lehetőség. Itt bizonyítás helyett 

csupán az állítások ellenőrzését (tesztelését, bizonyítás 

nélküli igazolását) várhatjuk el. A tesztelés az állítást alá-

támasztó vagy cáfoló tények (továbbá érvek és ellenérvek) 

szisztematikus feltárását, összegyűjtését és szintézisét jelen-

ti (ennek eszköze többek között az adatgyűjtés,a kísérlet, 

valamint a logikai vizsgálat is). (Pátkai Zsolt: Az időjárás-

előrejelző Osztályon 2009-ben készült előrejelzések verifi-

kációja) 

jezsuita rend 

A jezsuiták a Jézus Társasága katolikus szerzetesrend tag-

jai. A jezsuita rend alapítója Loyolai Szent Ignác (Íñigo 

López de Loyola) spanyol szerzetes. Rendalkotmányukat 

III. Pál pápa 1540-ben hagyta jóvá. A rendalapítás idején 

terjedő reformáció döntően meghatározta az alakulófélben 

lévő jezsuita rend szellemiségét. A jezsuiták is az egyház 

megújulásáért szálltak síkra, de anélkül, hogy elszakadtak 

volna a katolikus egyháztól, amelyet szerintük a római 

pápához való hűségük biztosít. A Jézus Társasága jelenleg 

a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. 

Világszerte mintegy 20 000 jezsuita él összesen 126 or-

szágban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel és 

oktatással, a médiával, valamint szociális és egyéb lelki-

pásztori munkákkal foglakoznak. Jelmondatuk: Mindent 

Isten nagyobb dicsőségére!, illetve: A hit szolgálata és az 

igazságosság előmozdítása. (Bikfalvi Géza: A jezsuiták 

meteorológiai tevékenysége) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zonr%C3%A9teg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C5%B1r

