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Igyártó Botond

kísérlet, labor

Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

II. rész

III.  A Lecher-féle vezeték (drótpár)

Lecher vezetõ rendszerét (1890) két egymással párhuzamos, hosszú vezetõ alkotja,
amelynek egyik vége egy csatoló hurokkal van lezárva. Kísérleteinkhez két szigetelõ
tartó közé vízszintesen feszítettük ki a két, 3 m hosszúságú, egymástól 3 cm-re levõ
rézdrótot.
A Lecher-vonal gerjesztését a
generátorra és a drótpár
végére szerelt hurkok közelí-
tésével, induktív csatolással
oldjuk meg (7.a ábra). Módo-
síthatjuk a drótpár hosszát,
ha a másik felére egy köny-
nyen elcsúsztatható, rövidzárt
létesítõ, áthidalást teszünk.
Dolgozhatunk nyitott vona-
lon is (7.f ábra).

Kísérletek:

−  Áram- és feszültségállóhullám létrehozása a kétszálas vezetõ rendszeren
Az áram és a feszültség állóhullámainak kialakulását az állóhullámra jellemzõ orsók

és csomópontok láthatóvá tételével bizonyítjuk:
a)  Az egyik drótszálon húzzunk végig egy olyan kis égõt, amely mindkét elektródá-

jával, csak ezzel a szállal érintkezik (7.b ábra)!
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Ahol az izzó a legerõsebben világít, ott a
drótban az áram erõssége maximális, ott
áramorsó van (8. kép). A felvétel készíté-
sekor a fényforrás mozgatásának ideje
alatt a fényképezõgép zárját nyitva tartot-
tuk (hasonlóan a 9., 10., 11., 12., 18., és
19. képeknél is). A képen orsókat és cso-
mópontokat látunk, tehát az áramálló-
hullám létrejött.

b)  A mindkét vezetõt áthidaló kis iz-
zólámpa csúsztatásával a drótok közti
feszültség változása mutatható ki (7.c
ábra és 9. kép). A megjelenõ orsók és
csomópontok most a feszültség–álló–
hullám kialakulását jelzik.

− Az elektromágneses állóhullám. A mágneses és az elektromos terek orsóinak és csomópontjai-
nak kimutatása.

A Lecher-vezetõpár áramai és feszültségei mágneses valamint elektromos mezõket
keltenek, amelyek szintén állóhullámokat hoznak létre.

a) A rezgõ mágneses mezõ csomó-
pontjait és orsóit a drótpár felett végig-
vitt, a generátor frekvenciájára elõzetesen
ráhangolt rezgõkörrel mutathatjuk ki. A
rezgõkör menetét a párhuzamos vezetõk
síkjától 3-4 cm távolságra tartjuk úgy,
hogy köztük mágneses csatolás alakulhas-
son ki (7.d ábra). Az égõ a mágneses
indukció (B) állóhullámát jelzi (10. kép).

b) Az elektromos mezõ állóhullámát egy 20-40 W-os fénycsõvel tehetjük láthatóvá.
A fénycsövet vigyük végig a vonalon

úgy, hogy közepe érje a vezetõket, és
legyen merõleges ezekre (7.e ábra)! Lát-
hatjuk, hogy a fluoreszcens csõ az erõs
elektromos térerõsségû (E) helyeken – az
orsókban – magától meggyullad; még azt
is észrevehetjük, hogy a fénycsõ világító
részének hossza változó, az orsó közepén
a legnagyobb, és a csõ a csomópontokban
kialszik (11. kép).
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− Hullámhossz mérés
Megmérjük két szomszédos csomópont távolságát, vagyis egy orsó l0 hosszát. Mint

ismeretes, az állóhullámoknál az orsó hossza egyenlõ a hullámhossz felével. Innen a
hullám hossza: ë0 = 2l0. Kísérletünknél  l0 = 50 cm, a hullámhossz  ë0 = 2 ⋅50 cm = 1 m,
és így a frekvencia értéke:

f  = c/ë0 = 3·108/1 Hz = 300 MHz.
− A ë / 4  eltolódás kimutatása
A vezetõk mentén jelöljük meg kes-

keny papírszeletekkel a csomópontok
helyét! Azonnal észrevehetjük, hogy az
áram állóhullámának csomópontjai  l0/2
= ë0/4  távolsággal el vannak tolódva a
feszültségéhez viszonyítva.

Ugyanezt tapasztaljuk az elektromág-
neses állóhullámnál is: a mágneses és az
elektromos mezõ állóhullámai térben
szintén  ë0/4  távolságra tolódnak el egy-
máshoz viszonyítva.

Az áram és a feszültség állóhullámainak negyed hullámhosszúsággal való eltolódását
még szemléletesebbé tehetjük, ha a felvétel készítésekor, egy zárnyitás ideje alatt, mind-
két izzólámpát (detektort) végighúzzuk. A 12. képen a drótpár felett a feszültség-, alatta
az áramorsók látszanak.

Bíró Tibor
Hibaigazítás

Kísérletek elektromágneses rezgésekkel és hullámokkal (FIRKA 2001-2002/2, 77.oldal 17-
18. sor) helyesen: Egyik rezgési mód esetében a középsõ kondenzátoron át nem folyik
áram, viszont a második rezgési módban folyik.
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Fizikalecke tervezése az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás
fejlesztése érdekében (RWCT) módszere alapján

II. rész

Az elõzõ számunkban ismertetett RWCT stratégia1 jellegzetes keretében, a ráhango-
lás, jelentés megteremtése és reflektálás mozzanatainak megfelelõen ismertetünk még további
két fizikatanítási témát. Az elsõ intra- és interdiszciplináris jellegû, a második egy
szûkebb területtel kapcsolatos. A mûhelyfoglalkozás bevezetéseként ún. jégtörõ mozza-
natot tartunk, amelyben megteremtjük a tanulóknak a tevékenységben való részvételhez
a megfelelõ hangulatot. Az elsõ témához illõ jégtörõ egy téli ünnephez kapcsolódó
élmény elmesélése. Az emlékek felidézése valószínûleg tartalmaz majd olyan képeket,
amelyben karácsonyi csengõ, száncsengõ vagy éneklés fordul elõ. Ezeknek a szavaknak
valamelyikérõl indítható ezután az elsõ tevékenység. A másodikhoz kérhetjük, hogy
nevezzék meg, szerintük a technikatörténet melyik találmánya könnyíti meg leginkább
az emberek fizikai munkavégzését?
                                                                
1 MEREDITH et al. (1999)


