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kísérlet, labor

Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

IV. rész

IV. Állóhullámok a különbözõ rendszereken

Kísérletek:

Állóhullámok a kétszálas csavarszerû hullámvezetõn

A Lecher-drótpár két vezetõjét felcsévél-
jük egy fénycsõ oldalfelszínére, hasonlóan egy
kétbekezdésû csavarmenethez. A fénycsõ az
elektromos mezõ állóhullámait fogja kimutat-
ni (17. kép). A felvételen hat orsó látható, így
λ = 2·(L/N) = 2·(1,5/6) = 0,5 m, vagyis a
hullámhossz a felére csökkent.

17. kép

Állóhullám zárt vezetõrendszereken

Az elõbbi kísérletek párhuzamos vezetékpárjából kialakíthatunk végnélküli, zárt,
gyûrûszerû rendszereket is. A huzalok párhuzamosságát szigetelõ távolságtartókkal
állíthatjuk be. A gyûrûs vezetékrendszer gerjesztését a generátor menetének közelítésé-
vel érjük el.

Megjegyzés: A párhuzamosan haladó vezetõk rendszerénél, a feszültség-állóhullám
közvetlenül szomszédos csomópontjaiban az azonos vezetõ áramai maximális erõsségûek és
ellentétes irányúak, míg a két orsóhossz távolságra levõ csomópontokban azonos irányúak.

a) A kétszálas körvezetõ sajátrezgései
A megjegyzés figyelembe vételével, elõször egy hullámhossznyi hosszúságú

vezetõpárból alakítjuk ki a gyûrûs rendszert, (ekkor mindkét körvezetõ hossza λ0, sík-
jaik párhuzamosak.)

E gyûrûs rendszeren bármelyik detektálási
eljárással két orsót kapunk (18. kép). A fel-
vétel készítésénél egy 20 W-os fénycsövet
körbeforgattunk a körvezetõ belsejében,
(látható az elektromos mezõ két orsója)

b) Az egyszálas, gyûrûs rendszer rezgése
…Möbiusz szalagja

Az elõbbi megjegyzést újra figyelembe
véve, rájövünk, hogy a λ0/2 – vagyis éppen
az egy orsó hosszúságú – körgyûrû csak úgy
rezegtethetõ be, ha az egymással párhuzamo-
san haladó vezetõk síkját 1800-kal elfordítjuk. 18. kép
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Ezt követeli meg ugyanis az áramirányoknak
a feszültség csomópontjában történõ helyes
összeillesztése. Az ily módon készített „párhu-
zamos” vezetõpár tulajdonképpen csak egy zárt
vezetõt tartalmaz, és a vezetõpár felületének csak
egyetlen  oldala van, mint „Möbiusz szalagjának”.
Az egyetlen orsó létérõl meggyõzõdhetünk, ha a
gerjesztett gyûrû mellett egy fénycsövet
függõlegesen mozgatunk (19. kép).
− Állóhullámok létrehozása dipólantennán

Egy 3-4 mm átmérõjû szigetelés nélküli réz-
drótból készítsünk egy félhullámú dipólanten-
nát! Ennek hossza l  = λ0/2. A közepén egy
félkör alakú hurkot képezünk ki, amelyet a nagy
frekvenciájú generátorral induktív csatolásba
hozunk.

19. kép

Így az elektromágneses hullámokat kibocsátó adókészülék el is készült.
Vevõnek egy másik félhullámú dipólantennát készítünk, úgy, hogy a dipól mentén,

egyenlõ távolságokra, sorba kötünk több kisáramú izzólámpát.
Párhuzamosan tartva közelítjük a vevõ dipólját az adóéhoz (20. kép). A kigyúló

égõk fényessége alapján egyetlen áramorsó kialakulását észleljük.

20. kép 21. kép

Vizsgáljuk meg az adó dipólantennája közelében az elektromos mezõ térerõsségét
is! Ezért tartsunk egy hosszú fénycsövet az antenna mentén, felette 4-5 cm-rel (21. kép)!

Amint látható, a fénycsõ a rezgõ dipólus végeinél világít a legerõsebben, vagyis itt a
legnagyobb az elektromos térerõsség.

Bíró Tibor


